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FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN
YRM DOKUZUNCU KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla

ALTMI BENC BÖLÜM
Cennet, Menzilleri, Dereceleri ve

Bu Konuyla lgili Hususlar

.

•

Duyulur cennetin mertebeleri, baz alt menzillere

Bölünmütür; ameller de onlar ister.

Bütün amel sahiplerini binekleri tar

O menzillere; Allah’n elçileri onlar perdeler

htisas cennetlerinden ise, ikrama mazhar olanlara

Miras cennetleri bah edildi. Onlar takip eder

Klavuz edindiimizyldzlarn nuru.

Bizim nurumuzun yldz ise, bugün Adn [cennetindedir].

eriat yolundan baka bir ey bineimiz olsayd

eriat geldiinde artk binek olma imkânn kaybederdi.

Artk dince belirlenmi salih amel onu ortaya çkarr

bir nur olarak. Kendi zatndan ise, ona bir heybet giydirir.

Allah bizi ve sizi desteklesin, bilmelisin ki, iki cennet vardr: Duyu-

lur cennet ve manevi cennet. Akl, her ikisini birden bilir. Alem de ikiye
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ayrlr: Latif âlem ve youn âlem. Buna, gayb âlemi ve görünür âlem de

diyebiliriz. [Allah’n emirlerinden] Sorumlu ve muhatap olan düünen

netsin tad bilgi ve marifetleri nedeniyle bir nimeti olduu gibi hay-

van nefs vastasyla duyulardan elde ettii haz ve arzular bakmndan

da bir nimeti vardr. Düünen nefs söz konusu bilgi ve marifetleri, ara-

tirma, tefekkür ve aklî, kantlarla ulam olduu sonuçlarla elde etmi-

tir. Bu balamda hayvani nefs vastasyla ulalan hazlara ve arzulara ör-

nek olarak ise, yemek yemek, içmek, cinsel ilikiye girmek, giyinmek,

ho kokular, kulaklarn duyduu melodiler, sevilen-güzel kadn suretin-

deki -ki göz onu göüsleri tomurcuklanm kzlarda görür- duyusal gü-

zellik, güzel erkeklerin yüzleri, türlü renkler, aaçlar ve nehirleri verebi-

liriz.

Bütün bunlar duyular düünen nefse (nefs-i natka) ulatrr. Dü-

ünen nefs dc, doas bakmndan onlardan haz alr. Düünen nefs de-

il de, hayvaî-duyumsayan nefs söz konusu eylerden laz alsayd, hay-

van da güzel-alml bir kadnn yüzünden veya yakld bir delikalmm

yüzünden, renklerden, melodilerden haz alabilirdi. Bir hayvann bun-

lardan haz aldn görmediimize göre, duyusal gücün verileriyle haz

alan eyin düünen nefs olduunu kesin olarak örendik. Söz konusu

eylerin bir ksmn alglamada hayvanlar da ortak iken bir ksmn alg-

lamada ortak deildir.

, Bilmelisin ki, Allah bu duyulur cenneti Aslann doum yerinde ya-

ratt -k o ldîd’dir-, Onun burcu ise, aslandr. Manevi cennet ise -ki o

[beden mesabesindeki] bu duyulur cennetin ruhudur- Hakkn neesin-

den, yetkinlik, sevinç ve mutluluk özelliklerinden yaratld. Böylece du-

yulur cennet beden, akledilir cennet ise, ruh ve onun güçleri mesabe-

sinde oldu. Bu nedenle Hak Teala onu hayatnn (ebedîlii) nedeniyle,

hayat diyar diye isimlendirdi. -Oraya girenler de, duyusal olduu gibi

insann hakikati [latife-i insaniyye] olan manalaryla da manevi olarak

nimetlenirler.
. j

i

Cennetin kendisine girenleri imetlendirme [özellii çok güçlüdür.

Bu nedenle, sakinleriyle dolmak ister. (Nebi Aleyhisselam’dan) öyle

bîr hadis aktarlr: ‘Cennet Bilal, Ali, Ammar ve Selman’ özler.’ Röyle^

ce Hz. Peygamber, özleminin anlamna göre, cenneti söz konusu kiile-

re özlem duymakla nitelemitir. Bu isimler arasndaki uyum ne güzel-
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dir! Özlemin içerdii kavuma arzusu, sahibine bir çeit ac verir. Bilal

ismi, insann ‘hastalndan bkmas ve usanmas deyiinden türetilmi-

tir. ‘Adam hastalndan usand (.belle)? denilir. Bilal’in anlam budur.

Selman ise, ac ve hastalklardan esenlie çkmak [deyiinden] türetil-

.

mitir. Ammar [imar eden] ise, kendisine yerleecek kimseler tarafndan

doldurulmasyla acnn kaybolmasna iaret eder. Çünkü Allah 1 kullarna

orada tecelli eder. Ali ismi ise, bu tecelli sayesinde cennetin durumunun

atee -ki kardeidir- kar yükselmesine iaret eder. Çünkü cennet, tecel-

li ve görme derecesine mazhar olmuken ate perdelenme yeridir. Hz,.

Peygamber kendisini bu dört sahabeye özlem duymakla nitelerken, dört

ismin cennetin: durumuyla olan karlkl uyumuna baknz!

Bu meselede insanlar dört mertebede bulunur: Bir ksm, isteyen -

istenilcnlerdir. Onlar peygamber, nebi ve kâmil veli gibi Allah adamla-

rnn büyükleridir. Bir ksm istenilen-istemeyendir. Onlar, manevi yön-

leri duyularna baskn gelmi, Allah?u heybetinde kendilerinden geçmi

Allah adamlarndan hal ehli olan kimselerdir. Bunlar,. hal ehli olduklar

için birinci tabakadan aadadr. Bir ksm se, ister-istenilmez. Bunlar

günahkâr müminlerdir. Bir ksm ise, ne [cennet tarafndan] istenen ne

de [onul] isteyenlerdir. Onlar, kyamet gününü yalanlayan ve duyulur

cenneti reddeden kimselerdir. Ru dört snfn beincisi- yoktur.

Bilmelisin ki, üç cennet vardr. Birincisi ilâhi-ihtisas cennetidir. Bu-

ras, sorumluluk çana ermeden: Ölen çocuklarn girecei cennettir.

Onlar, doduklar andan altnc senenin tamamlanmasna kadarki dö-

nemde yaayan çocuklardr. Bununla birlikte Allah, diledii kullarna

diledii ihtisas cennetlerini verir. Bu cennedere gireceklerden bir smf
da aklsz delilerdir. Baka bir grup ise, bilgiyle tevhide ulaan kimseler-

dir. htisas cennetlerine gireceklerden bin snf da, fetret ehli ile bir

peygamberin davetinin ulamad: insanlardr. .

ikinci cennet, miras cennetidir. Zikrettiimiz kimselerden ve mü-

minlerden cennete giren herkes bu cennete girer. Miras cenneti, oraya

girecek olurlarsa cehennemliklere hazrlanm mekânlardr.

Üçüncü cennet, amel cennetidir. Buras, insanlarn amelleri karl-

nda girecekleri cennettir. Bir insan herhangi bir üstünlük bakmndan
bakasndan daha üstün ise, onun amel cennetinden pay da daha çok-

tur: Bü yönde üstün olan insan, üstün olduu kimseden [baka bir
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yönde] daha aada bulunabilir. Ancak, söz konusu yönde ve duru-

muyla dierini geçmitir. Buna göre, her bir amelin bir cenneti olmas

gibi amel sahipleri arasnda da hallerinin gerektirdii tarzda amelde bir

derecelenme gerçekleir.

Sahih bir hadiste Hz. Peygamber’in Bilal’e öyle söyledii rivayet

edilir: Bilal! Beni cennette hangi amelinle geçtin? Cennetten nereye git-

sem, hrtm önümde duydum.’ Bilal de öyle demi: ‘Ey' Allah’n pey-

gamberi! Abdestsiz kesinlikle bir ey söylemem. Abdest aldmda ise

mudaka iki rekat namaz klarm. 5 Bunun üzerine Hz. Peygamber: ‘te

bu ikisiyle!’ demi. Böylece sözü edilen cennetin bu amele özgü cennet-

ler olduunu anladk.

Bu rivayette Hz. Peygamber âdeta Bilal’e öyle der: ‘Beni perdele-

yecek ekilde, hangi ibadetinle önümde bulunabildin? Bu mertebeye

nasl ulaabildin?’ Bilal ise yaptklarn söyleyince, Hz. Peygamber ‘ite

o iki ibadetle geçmisin’ demitir. Öyleyse, farz veya nafile bir ibadeti

ya da bir iyilii yapmann ya da mekruh ve.haram bir eyi terk etmenin

mutlaka özel bir cenneti olduu gibi o cennete girecek insann elde

edecei bir nimeti de vardr.

Üstünlük, derece derecedir: Bu balamda üstünlük, yatan kaynak-

lanabilir. Fakat kastedilen, müslümanlk ve ibadet yadr. Amelleri eit

iki insandan yal olan ya nedeniyle küçükten daha üstündür. Çünkü

yal insan, dindarlkta küçüü geçmi demektir. Amel, zaman bak-

mndan da dierinden üstün olabilir. Çünkü Ramazan ayndaki veya

Cuma günündeki veya Kadir Gecesindeki veya Hac aynn onundaki

veya Aura’daki amel, dier zamanlarda yaplan amelden daha deerli-

dir. Ayn ey, ari Teala’mn belirledii bürün zamanlar için söz

konsudur. Ameldeki üstünlük, mekândan da kaynaldana bilir. Örnein,

Mescid-i Haram’da namaz klmak Medine mescidinde namaz klmak-

tan, Medine mescidinde namaz klmak, Mescid-i Aksa’da namaz kl-

maktan daha üstün olduu gibi Mescid-i Aksa’da namaz klmak da ba-

ka mescitlerde namaz klmaktan daha üstündür.

Ameller [yapl] halleri bakmndan da birbirlerinden üstün olur-

lar. Farz namaz cemaatle klmak, kiinin
.
yalnz kld namazdan üs-

tündür. Bu gibi örnekler çoaltlabilir. nsanlar, amelleri nedeniyle de

birbirinden üstün olabilir. Örnein anaz klmak, geçenlere sknt ve-
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ren bir eyi yoldan kaldrmaktan daha üstün bir ameldir. Allah Teala,

baz amelleri dierlerinden üstün yapmtr, insanlar aym amelde de

birbirlerinden üstün olabilir. Yakn akrabasna sadaka veren bir insan,

hem sadaka ve hem de yakn akrabasn gözeten biri haline gelir. Yakn
olmayan birine sadaka veren ise, birinci kiiden daha az sevap alr. Ehl-i

Beyt’ten bir erife hediye veren, iyilik yapan ya da cömertlikte bulunan

bir insan erif olmayan birine hediye verenden daha çok sevap alr.

Dinde [insanlar ya da davranlar arasndaki] üstünlük yönleri, snrl

olsa bile, pek çoktur. Fakat sadece bir kaç örnei göstererek, ‘üstünlük’

derken neyi kastettiimizi anlaman istedim.

Peygamberlerin cennette bakalarndan üstünlükleri de, ihtisas

cennetleri sayesinde ortaya çkar. Amele bal üstünlüe gelince; pey-

gamberler de, daha önce belirttiimiz gibi, amel cennetlerinde [amelle-

rin yapld] hallere göre derecelenir. Ayn makamda bulunmad
baka birinden üstün olan herkes, amel cennetinde deil, ihtisas cenne-

tinde üstündür.

Baz insanlar, tek bir zamana pek çok ameli sdrr: Söz gelii, gö-

zünü kendisine yaraan ie çevirmiken kulam dinlemesi uygun ie

vermi ve elini kendisine yarar ie tahsis etmitir; oruçluyken namaz-

n klar, [iyi bir ii] yapmaya ve [kötü bir fiili] terke niyetlenmiken zik-

rini yapar. Böylece ayn anda pek çok bakmdan ödüllendirildii gibi bu

sayede ayn durumda olmayan insandan da üstün olur. Bu nedenle Hz.

Peygamber, hangisinden istenirse ondan içeri girilecei cennetin sekiz

kapsn zikrederken, Ebu Bekir öyle demitir: ‘nsann sekiz kapdan

birden girmesi için ne yapmas gerekir?’ Hz. Peygamber ise, öyle kar-

lk vermitir: ‘Ey Ebu Bekir! Umarm, onlardan biri olursun.’ Ebu Be-

kir, bu sözüyle zikrettiimiz durumu söylemek istemitir. Baka bir ifa-

deyle insan, cennetin bütün kaplarna özgü amelleri içeren pek çok

ameli tek bir zamanda yapabilir.

Ahiret yaratl da, buradan anlalr. Cennet, e adl olsalar bile

tüm hallerinde dünyaya benzemedii gibi insann ahiretteki yaratl da

-isimlerde ve surette ortak olsalar büe- dünyadaki yaratlna benzemez.

Çünkü ahiret yaratlnda ruhanilik, cisimlikten baskndr. Nitekim biz,

bu yaratln kesifliine ramen, b durumu [ruhanilin dsimlie bas-

kn olmasn] bu dünya hayatnda tecrübe ettik. Bu sayede insan, pek
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çok mekânda bulunabilir, insanlarn gendi ise, bunu ancak uykuda alg-

lar.

Ben kendimle ilgili böyle bir rüya görmü ve onu Allah’tan gelen

bir müjde saymtm. Gördüüm rüya, Hz. Peygamberden rivayet' edi-

len bir hadisle örtümekteydi. Hz. Peygamber, kendisinin peygamber-

ler arasndaki yerini göstermek için öyle buyurdu: ‘Peygamberler için-

deki durumum, bir duvar yapp bir tula eksik brakan adamn duru-

muna benzer. te O eksilt tula benim. Artk, benden sonra ne bir re-

sul ne de bir nebi vardr.’ Böylelikle peygamberlik duvara, peygamber-

ler ise duvar ayakta tutan tulaya benzetildi ki bu nefis bir benzetme-

dir. Çünkü hadiste ‘dvar’ diye iaret edilen ey, ancak tulayla yapla-

bilir. Dolaysyla Hz. Peygamber, peygamberlerin sonuncusu oldu.

[Benim rüyama gelince] 599’da Mekke’deydim. Rüyamda, Kabe’yi

altn ve gümü kerpiçlerden yapl gördüm: Bir ksm altn bir ksm
gümütü. Kabe’nin binas tamamlanm ve hiçbir ey eksik kalmamt.

Ben de, ona ve güzelliine bakyordum. O esnada, Rükn-i Yemânî ile

Rükn-i âmî arasndaki bir tarafa yöneldim. Baktm yön, Rükn-i

amî’ye daha yalan idi. Duvarn iki srasnda, iki kerpicin, yani bir altn

ve bir de gümü kerpicin eksik olduunu gördüm. Üst srada altn, alt

srada ise, gümü kerpiç eksikti. Bir anda kendimi o iki kerpicin yerine

yerlemi gördüm. Artk ben, o iki kerpicin aynydm. Düvar tamam-

land, Kabe’de eksik bir ey kalmad. Ben durup bakyordum: Durdu-

umun farknda olduum gibi kendimin iki kerpiç onlarn da benim za-

tmn ayns olduunu biliyordum. Bu konuda da, herhangi bir tered-

düdüm yoktu. Uyandm ve hemen Allah’a ükrettim.

Rüyay kendi kendime öyle tabir ettim: Kendi snfmn [veliler]

örnek almasnda ben, peygamberler içinde Allah'n peygamberi gibi-

yim. Umarm ki, Allah'n kendisiyle velilii bitirdii kimse ben olurum.

‘Bu Allah için güç bir i deildir.’ Hz. Peygamber’in peygamberlii du-

vara benzetip kendisinin de o eksik kerpiç olduunu belirttii hadisi ha-

trladm. Ardndan rüyam, Mekke’de konuyu bilen Tevzer’li birine an-

lattm. O' da, rüyay tabir ederken benim içimden geçirdiklerimi bana

söyledi. Gerçi rüyay kimin- gördüünü kendisine söylememitim. En-

gin cömertliiyle [bu rüyann gereini] benim adma tamamlamasn

Allah’tan dilerim! Çünkü ilâh ihtisas, engellenme ya da karlnda bir



Yirmi Dokuzuncu Ksm 17

fiil veya amel kabul etmedii gibi o sadece Allah’n bir ihsandr. ‘Allah

rahmetini dilediine tahsis eder. Allah büyük iyilik sahibidir.’

Bilmelisin ki amel cennetleri yüz derecedir. Nitekim ate de, yüz

derekedir (basamak). Her derece, bir takm alt menzillere ayrlr. Önce

bu Muhammed ümmetine ait olup dier ümmetlerden üstün olmalarn

salayan menzilleri zikredelim. Muhammed ümmeti, Allah’n Kur'an-

Kcrim’de tankl ve bildirmesiyle, ‘insanlar için çkarlm en hayrl

ümmettir.’ Bu yüz derece, sekiz cennetin her birinde bulunan ve tarzlar

ise, cennet içinde cennet eklinde olan derecelerdir.

En üstün cennet, Adn cennetidir. Adn, cennetin bakenti olduu

gibi insanlarn Allah’ görmek için toplanaca Kesib de oradadr. Adn,

cennetler içinde en yüksek cennettir. Bu yönüyle ö, cennetler içinde

hükümdarn sarayna Benzer. Sarayn etrafn sekiz sur çevreler. Her iki

sur arasnda ise, bir cennet vardr. Adn Cennetinden sonra ise, Firdevs

cenneti gelir. Firdevs, Adn cennetinin altndaki cennetlerin ortancas ve

en üstünüdür. Sonra Huld cenneti, ardndan Naim cenneti, Meva cen-

neti, sonra Selam diyar (Darusselâm), .sonra Mukame diyar gelir.

Vesile cenneti ise, Adn cennetindeki en üstün derecedir. Bu cennet,

ümmetinin duas sayesinde Hz. Peygamber adna gerçeklemitir ve

ona aittir. Allah, bilgisini gizledii bir hikmet nedeniyle böyle yapt.

Çünkü biz, peygamber sebebiyle Allah katndaki mutlulua ulatk ve

‘insanlar için çkarlm en hayrl ümmet’ olduk. Allah onun vastasyla

bizi son ümmet yapt gibi ‘onunla da peygamberlii bitirmitir.’ Hz.

Peygamber, kendisine söylemesi emredildii gibi ‘bir insandr.’ Bizim

Allah’a dönük bir yönümüz vardr. Bu yönden Allah’a yakardmz gi-

bi Allah da bize oradan karlk verir. Yaratlm her varln Rabbine

dönük özel bir yönü vardr. Peygamber de, Allah’n emriyle, onun ‘Ve-

sile’ cennetine ulamas için dua etmemizi emretti. Böylcce Hz. Pey-

gamber ümmetinin duasyla o cennete ular ve yerleir. Bu yüce deeri

anla! Anlarsan, bu meselenin lâhi gayret konusuna girdiini [örenir-

sin]. Allah bu Peygamber’i ve bu ümmeti erefli klmtr.

Cennet dereceleri, kendisindeki derecelerle birlikte, bebin yüzbe

dereceyi içerir. Gerçi cenner dereceleri bu saydan fazla olabilir. Fakat

biz, keif ehlinin görü birliine vard ksmlar zikrermekle yetindik.

Bunlar, cinsler karsnda türlerin yerini alr.
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Dier ümmetlere deil de sadece Muhammed ümmetine tahsis

edilmi dereceler on iki tanedir. Hiçbir ümmet bunlara ortak deildir.

[Tpk ümmeti gibi] Hz. Peygamber de, ahirette Vesile cenneti ve efa-

at kapm açmakla dier peygamberlerden üstün olduu gibi dünyada

ise, sahih bir hadiste belirtildii gibi, önceki hiçbir peygambere veril-

memi alt özellikle üstündür. Bu hadis, Müslim b. Haccac’n es-

Sahih’inde geçer. Hadiste .unlar zikredilmitir: Peygamberliinin ge-

nellii, sava ganimetlerinin helal klnmas, [dümanlarn kalplerine]

korku salmakla yardm almas, bütün yeryüzünün kendisine mescit k-

lnmas, yeryüzü toprann onun adna temiz saylmas ve yeryüzünün

hâzinelerinin anahtarlarnn kendisine verilmesi.

Cennete girenler, dört snftr: Nebi olan Resulller, veliler -onlar

Rablerinden gelen bir basiret ve kanta göre peygambere uyanlardr-,

müminler -onlar peygamberleri dorulayanlardr- ve aklî kandarla Al-

lah’tan baka ilâh olmadn bilen bilginler. Allah Teala öyle buyurur:

‘Allah, melekler ve bilgi sahipleri, Allah’tan baka Hâk olmadna tanklk

etti.’
1 Söz konusu kimseler, bilginler derken kastettiklerimizdir. Allah

onlar hakknda öyle der:
c
Allah aranzdan iman edenleri ve kendilerine

bilgi verilenleri derecelere yükseltir .

’

2

Allah’ bilmeye üçüncüsü olmayan iki yoldan ulalabilir. Bu iki yo-

lun dnda baka bir yolla Allah’ birleyen kimse taklitçidir. Birincisi,

keif yoludur. Bu bilgi, keif esnasnda gerçekleen ve insann kendisin-

de bulduu zorunlu bir bilgidir. nsan kendinde bulduu bu bilgiye

kar bir kuku tamad gibi onu kendisinden uzaklatrmay da baa-

ramaz. Kendisinde bulduundan baka, bu bilgide dayanabilecei bir

kant da bilmez. Bunun bir istisnas, kefinde delil ve delillinin [birlikte]

verildiini söyleyen bir ariftir. [Onun iddiasna göre] Bir ey ancak delil

maharetiyle bilinebiliyorsa, söz konusu eyin [bilinmesinin de] delilden

ortaya çkmas [kef] gerekir. Bu sözü, arkadamz Fasl Ebu Abdullah

el-Kettânî söylerdi. Ben bu sözü ondan duydum. O, kendi durumunu

bildirmi vc doru söylemitir. Ancak, iin her zaman böyle olduunu

söylemekle de yanlmtr: Çünkü baka biri, bir delilden ortaya çk-

makszn, gerçei kendi nefsinde zevk olarak örenebilir. Ya da bilgi,

insan için gerçekleen ilâh tecelliden meydana gelebilir. Bu gibi insan-

lar, peygamberler, nebiler ve baz velilerdir.
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ikinci yol ise, aklî kantlarla tümevarm ve düünme yoludur. Bu

ikinci yol, ilkinden daha aadadr. Çünkü kant inceleyen kimse, kan-

ta zarar veren kukulara maruz kalabilir. Böyle bir durumda insan, ku-

kuyu ortaya çkarmada ve örenilmek istenen eydeki doru yönü ara-

trmada zorlanr. Üçüncü bir yol ise, yoktur.

te bunlar, Allah’n birliine tanklk eden [ayette zikredilen] bilgi

sahipleridir. Allah'n birliini kant ve inceleme bakmndan bilen bu s-

nfn üstatlar, birlemeye, yani zat birlemeye kesin kantlara dayanan

bilgiyi de eklemilerdir. Söz konusu kantlar bütün keif sahiplerine ve-

rilmemi, belki bir ksmna verilmi olabilecek kantlardr.

Bu dört smf, Adn cennetlerinde bulunan Beyaz Kesîb’te Rablerini

görürken ayrr. Orada dört makamda bulunurlar: Bir grup, minber-

lerdedir. Bunlar, en üst grup olan resuller ve nebilerdir. kinci grup ise,

velilerdir. Onlar söz, davran ve hal bakmndan nebilerin varisleridir.

Söz konusu insanlar, Rableriden bir kanta sahiptir. Onlar, döeklerde

ve tahtlarda oturur. Üçüncü tabaka ise, aklî-kesin kant bakmndan Al-

lah’ bilenlerdir. Onlar ise, kürsülerde oturur. Dördüncü tabaka ise, Al-

lah’ birlerken taklitçi olan müminlerdir. Onlarn mertebeleri vardr: Bu

balamda toplanma yerinde taklitçi müminler aklî düünce sahiplerinin

önündeyken beyaz Kesib’te Hakk görürken akl vastasyla Alllah’m

birliini bilenler taklitçilerin önündedir.

Allah, genel ziyarette kullarna görünmek isteyince, biri bütün

cennetlerde öyle barr: ‘Cennetlerdekiler! En büyük ihsana, en yakn

mertebeye ve en yüce manzaraya kounuz! Adn cennetinde Rabbinizi

ziyarete buyurunuz!’ Onlar da, Adn cennetine koar ve oraya girerler.

Her grup, kendi mertebe ve menzilini örendii için herkes kendi yeri-

ne oturur.

Sonra sofralarn getirilmesi emredilir. Konuklarn önüne özel sof-

ralar konulur. Onlar, dünya hayatnda ya da cennette, amel cennetle-

rinde bu sofralarn benzerini ne görmü ne de tahayyül etmiti. Aym
ey, sofradaki yemekler için geçerlidir. Kendi cennetlerinde o yemein

benzerini yememilerdi. Ayn ey, içecekleri için de geçerlidir. Ayrlr-

ken, daha önce benzerini hiç giymedikleri elbiseler kendilerine giydiri-

lir. Bu anlatlann doruluk ölçütü, Hz. Peygamber’in cennet hakknda-

ki u ifadesidir: ‘Orada ne gözlerin gördüü ne kulaklarn iittii ne de
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herhangi bir insan kalbinin düündüü eyler bulunur.’ Sofradan kal-

knca, beyaz miskten olan Kesib’e giderler. Oradaki yerlerine, amelleri

ölçüünce deil, Allah’ bilmeleri ölçüünce yerleirler. Çünkü amel,

Rahman’ müâhede ermeyle ilgili deil, cennet nimetlerine özgüdür.

Bu haldeyken onlara bir nur parldar! Hepsi secdeye kapanr. Bu

nur, dtaki gözlerine, içten ise iç gözlerine yayld gibi bedenlerinin

tüm organlarna ve nefislerinin latif ksmlarna nüfuz eder. Böylece her

bir ahs, bütünüyle göz, bütünüyle kulak haline döner. Artk her eyi

zaryla görür ve kendisini yönler snrlayamaz. Ve her eyi zatyla duyar.

Nitekim Hz. Musa, Rahibinin sözünü bütün yönlerden ve bürün uzuv-

laryla birlikte duymutu. Bu nurun yaylmas, onlara bu imkân vermi-

tir. Binaenaleyh, söz konusu nur sayesinde [Hakk] müâhede etmeye

ve görmeye güç yetirirler. Görmek, müâhededen daha yetkindir.

Allah’tan bir elçi gelir ve onlara öyle der: ‘Rabbinizi görmek için,

hazrlk yapnz! Rabbiniz tecelli edecek!’ Onlar sayg duruuna geçer-

ler. Hak da kendilerine tecelli eder. Bu esnada Hak ile kullar arasnda

üç perde vardr: zzet perdesi, büyüklük perdesi, azamet perdesi. Yara-

tklar, o perdelere bakmaya güç yetiremezler. Allah, nezdindeki en bü-

yük terifatçya emreder: ‘Kullarm ile aramdaki perdeleri kaldrnz ki,

beni görebilsinler.’ Bunun üzerine perdeler kaldrlr.

Allah tek bir perdenin ardndan el-Ccmîl ve cl-Latîf isimlerinde

kullarna görünür. [Bu esnada] Hepsi, tek bir gözdür. Üzerlerine zatla-

rna yaylan bir nur saçlr. O nur sayesinde bütünüyle kulak haline ge-

lirler. Kukusuz Rabbin güzellii onlar kendilerinden geçirmi, zatlar

da bu en mukaddes nurun güzelliiyle aydnlanmtr.

Kyametin duraklaryla ilgili Ebu Bekir cn-Nakka’tan aktarlan vc

tamamn zikredeceimiz bir hadiste Hz. Peygamber öyle demitir:

‘Allah öyle der: Kullarm selam olsun size! Merhaba! Allah size hayat

versin! Rahman ve Rahim’den, el-Hay ve el-Kayyum’dan size selam ol-

sun! ‘Ne güzel davranlarda bulundunuz' Sonsuza dein giriniz cennete

r

Cennet size helal-i ho olsun. Siz de, ebedi nimet, el-Kerim’in ödülü ve

sürekli kalmayla nefislerinizi ho tutunuz. Siz, iman etmi [ve eman al-

m] müminlersiniz! Ben de, el-Mümin ve el-Müheymin olan Allah’m.

simlerimden birine sizi ortak ettim. Size hiçbir korku olmad gibi siz
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mahzun da olmayacaksnz. Sîzler benim dostlarm, komularm, seçtik-

lerim, özel adamlarm ve sevdiklerimsiniz. Evimde, size selam olsun!’

cEy benim müslüman kullarm! Siz müslüman, ben ise es-

Selâm’m! Evim ise, selâm evidir [darü’s-selâm, esenlik evi]. Sözümü

duyduunuz gibi, yüzümü de göstereceim size. Size tecelli edip yü-

zümden perdeleri kaldrdmda, bana hamd ediniz! Benden perdelen-

meksizin, esenlikle ve güvenle evime giriniz! Bana doru gelip etrafm-

da oturunuz ki bana bakasnz ve beni yakndan göresiniz! Ben de size

lcdiyclcr vereyim, sizi ödüllerle ödüllendireyim, size nurumu tahsis

edeyim, güzelliimle sizi kuataym, size mülkümden vereyim. Gül-

memle neelenin, sizi ellerimle saraym ve size kokumu duyuraym.’

‘Ben, beni görmediiniz halde taptnz, sevdiiniz ve korktuu-

nuz Rabbinizim! izzetim, celâlim, yüceliim, büyüklüüm, güzelliim

ve nezihliimc yemin olsun d, hepinizden honuttun ve hepinizi sevdi-

im gibi sevdiklerinizi de seviyorum. Benim katmda, canlarnzn çek-

tii ve gözlerinizin haz ald eyler vardr. Peinden gittiiniz ve arzu-

ladnz her ey, benim nezdimdedir. Siz neyi isterseniz, ben de onu

isterim. Artk benden isteyiniz! Korkmayn ve utanmaynz! Çekinme-

yiniz! Kukusuz Ben cömert, bol bol veren, sözünde vefal (sözüne sa-

dk) ve doru sözlü Allah’m!’

‘te sizi evime yerletirdim, cennetimi size helâl kildim, size kendi

nefsimi gösterdim. te cömert ve koruyucu elim açktr ve size uzatl-

mtr, onu sizden çekmeyeceim. Size bakyorum, gözümü sizden

ayrmam. Artk, neyi dilerseniz ve arzularsanz beriden isteyiniz. Kuku-
suz size yaknlk gösterdim. Ben sizinle oturuyor ve size yolda oluyo-

rum. Artk, ebediyen ne bir ihtiyaç ne bir yoksunluk ne bir ümitsizlik

ne bir yoksulluk ne bir çaresizlik ne bir yallk ne bir öfke ne bir güçlük

ve ne de hallerin deimesi vardr.
5

‘Nimetiniz, ebedidir. Siz, güvenli bir ekilde [cennete] yerleenler,

[beni görmeyi] bekleyenler, ikrama mazhar olanlar ve nimetlenenlersiniz.

Bana itaat etmi ve yasaklarmdan kaçnm erefli-efendilersiniz. Artk,

ihtiyaçlarnz bana bildiriniz ki, onlar sizin için benden bir cömertlik ve

nimet olarak karlayaym.’

‘Onlar öyle derler: ‘Rabbimiz! Ne böyle bir ey ummu ne de

beklemitik. Fakat tek dileimiz, sonsuza dein senin saygn yüzüne
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bakmak ve senin bizden raz olmandr.’ Yücelerin Yücesi, Mülkün Sa-

hibi, Cömerderin Cömerdi Allah Teala da öyle buyurur: ‘te yüzüm!

Ebediyen ve sonsuza kadar size görünecektir. Ona baknz ve sevininiz!

Çünkü ben sizden razym. Artk nimedeniniz! Elerinize gidin, birbiri-

nize sarln ve birlein. Evlatlanzla mutlu olun. Odalaranza girin, bah-

çelerinizde gezinin! Bineklerinize binin! Döeklerinize uzann! Cennet-

lerdeki cariye ve odalklarnza aln! Rabbinizden size gelen hediyele-

rinizi kabul edin! Elbiselerinizi giyin! Meclislerinize gidin ve sohbet

edin!’

‘Sonra, bir süre istirahat edin (kaylûle)! Bu istirahat esnasnda ne

uyuklama ne kendinden geçme söz konusudur. stirahat, gölge sahibi-

nin gölgesinde, dinlendirenin salad güvenlikte ve el-Celîl’in yaknl-

nda dinlenmeden ibarettir. Sonra, kevser nehrine, kafura, temizleyici

suya, serinlik verene, içilmesi serbest ve serin suya gidiniz! Orada yka-

nnz ve nimedenin. Ne mudu size! Sonunuz ne güzeldir! Sonra dinle-

niniz. ‘Yeil koltuklara uzannz! Uzatlm gölgede yükseltilmi döek-

lerde ve serin suda ve bol meyveler içinde dinleniniz. Bunlar ne biter ne

de onlardan engellenirsiniz.

Ardndan Hz. Peygamber u âyeti okudu:
‘
Cennetlikler o gün iyi bir

meguliyet içindedir. Onlar ve eleri kanepeler, sedir üzerinde uzanmtr *

Sonra da u âyeti ekledi:
‘

Cennet ehli o gün en iyi yerde ve en güzel din-

lenme yerindedirler.
’s

Ebu Bekir en-Nakka’n hadisi burada sona ermitir. Bu hadisin se-

net kaytlarn daha önce kyamet bölümünde duraklar bahsinde vermi-

tik.

Allah bu hitaptan sonra perdeyi kaldrr ve kullarna tecelli eder. Bu

tecelliyle birlikte hepsi secdeye kapanr. Allah onlara öyle der: ‘Balar-

nz kaldrnz! Buras secde yeri deildir! Kullarm! Sizi, beni görmekle

nimedendirmek için davet ettim/ Allah diledii bir süre onlar tutar ve

ardndan öyle der: ‘Baka bir dileiniz kald m?’ Kullar karlk verir:

‘Rabbimiz! Daha ne kalm olabilir ki? Bizi ateten kurtardn, honut-

luk mekânna soktun, yaknna yerletirdin, cömertliinin nian olan
I

elbiseler giydirdin, yüzünü gösterdin.’ Hak öyle der: ‘Kalmtr!’ Kul-

lar cevap verir: ‘Rabbimiz! Ne kald ki?’ Alah öyle der. ‘Sizden honut-

luumun sürmesi. Ben de, hiçbir zaman size öfkelenmeyeceim.’
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Bundan daha ho bir kelime ve daha tatl bir müjde olabilir mi? Al-

lah bizi yaratmaya söz ile balayp ‘ol* demitir. Bizim admza ilk mey-

dana gelen ey ise, [ol sözünü ve emrini] iitmekti. Allah, balad ey-

le bitirdi ve bu sözü söyledi, duymakla sona erdi. Duyulan ey ise, bu

müjdeydi. nsanlar Hakk görmede derece derece olaca gibi bu gör-

mede de bilgilerine göre farkllarlar. Herkes kendi bilgi derecesine gö-

re Hakk görür.

Sonra Allah, meleklerine öyle der: ‘Onlar köklerine götürünüz.’

Çünkü [bu müahede sonrasnda] kullar, iki nedenle yollarn bulamaz-

lar: Birincisi, kendilerini etkisi altna alan görme sarholuu iken dier

neden, yolda karlatklar iyiliklerdeki arttr. Bu nedenle köklerini

tanyamazlar. Melekler göstermeseydi konakladklar yerleri bilemeye-

ceklerdi. Yerlerine ulatklarnda ise, oradaki huriler ve odalklar kendi-

lerini karlar. Sahip olduklan her eyin yüzlerinden bir güzellik, sevinç

ve k kazandm görürler. Bu, bizzat kendileri sahip olduklan

eylere yaymtr. Onlara öyle derler: ‘Inz, parlaklnz ve güzelli-

iniz artm! Sizi böyle brakmamtk!’ Köklerinde bulunanlar öyle

karlk verir: ‘Siz de öyle! Sizin de güzelliiniz ve parlaklnz artm.

Bizden ayrlrken böyle deildiniz.’ Böylece hepsi birbirlerinden

nimetîenir.

Bilmelisin ki, rahatlk vc ralmct, cennetteki herkesi kuatr. Gerçi

rahmet, [dta] var olan bir ey deildir. Rahmet, rahmete kavuan e-

yin haz almasn ve nimedenmesini salayan bir [kendisi deil, etkisi

var olan bir] eydir. Var olan ise, [rahmetle nimedenen] bu eydir.

Cennette bulunan herkes nimedenen olduu gibi oradaki her ey de bir

nimettir. Onlarn cennetteki harekederi yorgunluk vermedii gibi amel-

leri de bitkinlik vermez. u var ki, onlarda uyku rahatl yoktur. Çün-

kü onlar uyumaz. Dolaysyla onlarda herhangi bir ekilde uyku rahad-

bulunmaz. Uyku, özellikle cehennemliklerin mazhar olduu bir ni-

mettir. Binaenaleyh uyku rahatlnn bulunduu yer, [cennet deil]

cehennemdir.

Allah’n azap günlerinde cehennemliklere olan rahmetinin bir yö-

nü, onlar için atei soutmasdr. Ardndan ate tckar tututurulur.

Böylece ate söndüü ölçüde, üzerlerindeki azabn aclar hafifler. Allah

öyle buyurur: ‘Her sönâügimde, atei artrrz.* Bu durum, tereddütsüz
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bir ekilde, atein duyulur bir ey olduunu gösterir. Çünkü atein böy-

le bir özellie sahip olmas, cisimlerle bilfiil varlk kazanmasndan kay-

naklanmtr. Çünkü kendiliinde ate, böyle bir özellii ya da artmay

ve eksilmeyi kabul etmez. Bu nitelii kabul eden ey, atele tutuan ci-

simdir. Baka bir ifadeyle, atele tutuan ey o cisimdir.

Bu âyeti baka bir ekilde yorumlarsak öyle deriz: Onlarn beden-

lerine musallat olan ate ‘her söndüünde, onlar ate olarak artrrz.’

Burada ‘onlar’ zamirini azap çekenlere irca ettik. Çünkü Allah ‘atei ar-

trrz [dii-tekil zamir]’ demedi. Bunun anlam, azabn onlarn içlerine

geçeceidir ki, en büyük azap odur. te bu en büyük duyulur azap, on-

lar manevi azaptan habersiz yapar. Dlarndaki ate söndürülüp duyu-

sal olarak rahat bulduklarnda, bu kez Allah, daha önce ihmal ettikleri

eylerin düüncesini onlarn içlerine musallat eder. Söz konusu eyleri

yapsalard, hiç kukusuz, muduiua ermi olacaklard. Bütün otoritesiy-

le vehim gücü, kendilerine musallat olur. Böylece, içinde bulunduklar

azaptan daha büyüüne dütüklerini zannederler. Nefislerindeki bu ve-

himle birlikte duyduklar azap, duyulur atein bedenlerine masallar ol-

masna bitiik azabn kendilerine yerlemesinden daha iddetli olur.

Vehim gücünün onlara verdii bu ate, ‘kalplere ulaan atetir.’ Bu

azap, hakkndau msralar söyledik:

Ate iki türlüdür: Birincisi bütünü alev olan ate

Dieri ise, ruhlara ulaan bir anlam olan atetir

kincisi, ne alevi ve ne duman olan atetir

Fakat onun kalbe kaznm bir acs vardr

Cennetliklerin durumu da böyledir. Allah, onlara sahip olduklar

nimetten daha fazlasm mevhum bir iimet ve umut olarak verir. Bu

nimet öyle gerçekleir: Cennetteki bir insan bir nimeti vehmeder ya da

temenni eder. Ardndan, vehmine göre, o nimetin içinde bulunur. Ni-

meti manevi bir ey olarak temenni etmise mana olarak, duyusal bir

ey olarak temenni etmise duyulur olarak o nimete ular. Temenninin

manevi veya duyulur olmas eittir, Söz konusu nimet, ihtisas cenneti

vc onlarn nimetinden meydana gelen bir nimettir. Böyle bir nimet,

dünyadaki bir temenni ve tevehhümün karldr. Bu temenni ve te-

vehhüm insann bir an bile Allah’a isyan etmeyip O’nun itaatkâr ve
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saiih kullar arasna katlmasyla ilgilidir. Fakat lâhi yardm, dünyada

ona bu imkân vermemitir. Bunun üzerine bu temenninin karl]
cennette verilir ve kiinin temenni ve tevehhüm ettii ey orada gerçek-

leir. Allah onu dünyada bu meakkatli amellerin zahmetinden kurtarr.

Ahirette ise, yüksek derecelere sahip olan söz konusu meakkatli amel-

lerin sahiplerine katlr.

Hz. Peygamber’in öyle bir adam hakknda söyledii bir hadis ak-

tarlr: Biçare ve yoksul bir adam, zengin ve Hakkn inayetine mazhar

olmu birinin sadaka verdiim, malm köle azat etmek için harcadn,

insanlara cömerdik yaptn, akrabalarm gözettiini, mescitler yapt-

n ve ancak zengin insanlarn yerine getirebilecei ameller yaptn
görür. Bunun yan sra, kendisinin yerine getirme gücüne sahip olma-

d ibadetleri daha iyi bir ekilde yerine getirenleri görür ve arkada

gibi paras ve gücü olsayd, onun yaptn yapabilmeyi temenni eder.

Hz. Peygamber, böyle bir insan hakknda öyle demitir:
cBu iki insan,

sevapta eittir.’

Bunun anlam, [dünyada temenni ettii] amellerin meydana getir-

dii bir nimet olarak, böyle bir temenninin cennette kendisine verilece-

idir. Böylece yoksulun [cennette] temenni ettii ey onun adna ger-

çekleir. Bu temenni nimeti, kii kendisini cennette temenni etmeden

önce bulaca nimetten daha, haz vericidir. Dolaysyla nimet kulun te-

mennisinin sonucu [edilgeni] olduunda, ondan nimetlenmek daha üs-

tün olur.

Öyleyse ihitisas cennetlerinin bir yönü de, Allah’n kulun himmet

ve temennisinden yarataca eylerdir. Binaenaleyh o nimet, dünyada

bir ürünü var olmam akledilir, mevhum ve temenni edilen bir amel-

den [meydana gelmi] bir tahsistir. Aadaki msralarmzda ‘ihtisas’

derken kastettiimiz ey budur.
' 1

Cennet mertebeleri bölünmütür

Ameller ve ihtisas mertebeleri diye.

Ey akl sahipleri! Yarnz
Amel binekleriniz üzerinde, kaç yok!

Kukusuz [Elest âleminde evet ikrar anlamnda] belâ çocuklarmza

Matan baka, amellerin bir sonucunu vermedi.
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Çünkü ftrattaki (elest) kabul, onlar için bir eriat deildi. *

Öyleyse o, bir eksikliin bulunmad bir ihtisastr

kinci ‘ihtisas’ ile, temenni veya vehimden meydana gelmeyen eyi

kastetmiken ilkiyle temenni ve vehimden olan kastettik. Söz konusu

ihtisas, dünyadaki temenni ve tevehhümün karldr. Bu balamda

kötü kuruntulara gelince, onlar bir ürünü olmayan, fakat kuruntu esna-

snda sahibine haz veren eylerdir. Bir msrada öyle denilir:

Kuruntular gerçekleseydi, temennilerin eri güzeli olurdu

Yoksa, onlarla tasasz bir hayat geçirmi oluruz.

Fakat bu gibi kuruntular, gelecekte pimanla yol açar. Allah

Teala kötü kuruntular hakknda öyle der: ‘Allah'n emri gelinceye kadar

kuruntular onlar oyalad.’
7 Baka bir âyette ise, ‘Cennetlikler o gün daha

iyi yerde ve daha iyi bir dinlenme yerindedir. 58
diye buyrulur. Çünkü iyilik

ile kötülük, hiçbir ekilde mukayese edilemez. Cennetliklerin iyiliinin

daha üstün ve daha güzel olmasnn yegâne nedeni, buradaki iyiliin

gerçeklemi, mevcut ve duyulur olmasdr. Böyle bir iyilik, kâfirin dün-

yada vehmettii ve bilgisizlii nedeniyle düüncesiyle kendisine ulaabi-

leceini zannettii iyilikten daha üstündür. Bu nedenle Allah, cennetlik-

lerin iyilii hakknda öyle demitir: ‘Daha hayrl ve daha güzel.’ Böv

lece Allah, burada bir eyin dierinden üstün olmasn ifade eden kalb

zikretmitir ki, bu kalp ‘efalu’ kalbdr. Bunu anla!
‘

Allah doruyu söyler

ve doruya ulatrr
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ALTMI ALTINCI BÖLÜM
eriatn Zâhirî ve Bâtnî Srrnn ve Onu Var

Eden lâhî smin Hangisi Olduunun Bilinmesi

Yüce, Yüce’den celalini [göstermesini] istedi.

Yüce ise, yüceliini göstermede srar etti.

Hak’n izzeti ve cömertliini gördüünde

Hâk’n huluna elik eden ey haddi ama halidir

Kul gururlu ve kendinden emin bir haldedir

Zorbalaarak, büyüklük taslayarak ve böbürlenerek.

Korunmu bir eriat ona göndermi.

eriatn otoritesi kulu büsbütün zelil etmi.

Kulcaz muhtaçlk ve yoksunlukla nida etmi:

Ey an mübarek ve akn olan!

Allah öyle buyurur:
‘

Yeryüzünde yürüyenler mutmain melekler

olsayd, onlara gökten elçi olarak melek gönderirdik .’10 Baka bir âyette ise

öyle buyurur: ‘Peygamber gönderinceye kadar azap etmeyiz .’ 11

Bilmelisin ki, ilahi isimler, hakikatlerin verisi olan hal dilidir. Du-

yacan eye akln ver! [simler nedeniyle] Ortada bir çokluk bulundu-

unu veya [isimlerdeki birliin] vücûdî bir toplam olduunu sanma!

Bu bölümde akledilir hakikatlerin sralanm zikredeceim. Onlar, d-
taki varlklar bakmndan deil, nispetler bakmndan çoktur. Çünkü

Haklan zat, zat olmak bakmndan tektir. Kendi varlmz, yoksunlu-

umuz ve mümkün varlk oluumuzdan, kendisine dayanacamz bir

tercih edicinin gerektiini biliyoruz. Bunun yan sra varlmz, kendi-

sine dayandmz eyden farkl nispetler talep etmek zorundadr. ari,

o nispetleri güzel isimler diye ifade etti. Böylelikle ari Teala, lâhi var-
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lnn zorunluluu mertebesinde konuan [mütekellim] olmas bak-

mndan kendisini bu isimlerle isimlendirdi. O mertebeye, bakasnn or-

tak olmas mümkün deildir. Çünkü O, tek ilâhtr, O’ndan baka ilâh

yoktur.

Konu bandaki bu saptama, tesir ve mümkün âlemdeki tercihle il-

gili açklamalardan sonra derim ki: simler isimlenenin mertebesinde

toplanp hakikat ve anlamlarna bakt. Böylelikle, kendi ürünleriyle

[eser] varlklar birbirinden ayrsm diye, hükümlerinin gözükmesini is-

temilerdir. Çünkü Yaratan -ki o takdir edendir-, Bilen, Yöneten, Ayr-

man, Var eden, Suret veren, Rzkladra, Canlandran, Öldüren, Va-

ris eden [olan], ükredilen, ksaca bütün lâhi isimler, kendi zatlarna

bakm ve yaratlan, yönetilen, ayrtrlan, rzldanan kimseleri görme-

mi, bunun üzerine öyle demilerdir: Hükümlerimizin kendilerinde

ortaya çkp otoritemizin görünmesini salayacakd varlklar var olun-

caya kadar nasl etkin olabiliriz ki?

Böyleced varl zuhur edince âlemin kimi hakikaderinin kendile-

rini talep ettii ilahi isimler, el-Bari ismine yönelmi ve öyle demiler-

dir: ‘Umulur ki, hükümlerimizin ortaya çkmas ve otoritemezin ger-

çeklemesi için bd varlklar yaratrsn. Çünkü bizim bulunduumuz

mertebe, bizim tesirimize konu olmaz.' Bunun üzerine el-Bari öyle

der:
cBu talep, el-Kadir ismine yönelmelidir. Çünkü ben de, onun kap-

sam altndaym.’

Meselenin asl uydu: Yokluk halindeki mümkünler, horluk ve

muhtaçlk halinin diliyle ilahi isimlerden unu talep eder ve öyle derler:

Yokluk, birbirimizi görmekten ve üzerimizde bulunan size ait zorunlu

haklar anlamaktan köreltti.D varlmz ortaya çkarp bize varlk el-

bisesi giydirirseniz, bizi böylece nimedendirmi olursunuz. Biz de, size

yaraan sayg ve hürmeti yerine getiririz. Sizin de, bizim bilfiil ortaya

çkmamzla otoriteniz gerçeklemi olur. imdi, bilkuvve ve uygunluk

bakmndan bizde otorite sahibisiniz. Öyleyse sizden istediimiz ey,

bizimkinden daha çok sizin için geçerli bir istektir.’ Bunun üzerine

isimler öyle der: ‘Mümkünlerin söyledii dorudur.’ Ardndan o dilei

yerine getirmek için harekete geçerler.

lahi isimler, [el-Bari isminin tasviyesiyle] kendisine yönelince el-

Kadir ismi öyle der:
cBen el-Mürîd isminin ihatas altndaym. Dolay-
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syla o belirlemeden, herhangi birinizi ortaya çkaramam. Bir mümkün,

Rabbinden kendisine bir emir gelmedikçe beni bir eye zorlayamaz. Al-

lah olmasn emrederek kendisine ‘ol’ dediinde ise, mümkün kendili-

inden beni zorlar. Ben de onu var etmeye yönelir ve o esnada onu ya-

ratrm. Gidiniz, el-Mürîd ismine bavurunuz! Belki o tercih eder ve

varlk yönünü yokluk yönüne tahsis eder. Bu durumda ben, emreden ve

konuan bir araya geliriz ve sizi var ederiz.

simler el-Mürîd ismine bavurur ve öyle derler: el-Kadir ismin-

den d varlklarmz yaratmasn istedik. O da, isteimizi sana havale

etti. Sen ne dersin? el-Mürîd ismi öyle der: ‘el-Kadir doru söylemi!

Fakat, el-Alim isminin sizin hakkmzdaki hükmü hakknda bilgim yok-

tur; Acaba onun bilgisi, sizi dta var etmeyle mi ilgilidir ki, biz de o

bilgiye göre [varlk yönünüzü yoklua] tercih edelim; yoksa bunu tak-

dir etmemi midir? Ben, el-Âlim isminin hükmü altndaym. Ona gidi-

niz ve talebinizi ona bildiriniz.’

Bunun üzerine el-Alim ismine gidip el-Mürîd isminin söylediini

iletirler. el-Alim, onlara öyle der: ‘el-Mürîd doru söylemi! Benim

bilgim, sizin dta var olmanz belirlemitir. Fakat edebe uymak lazm!

Çünkü bize egemen olan bir mertebemiz vardr. O da Allah ismidir.

Dolaysyla Omun katnda toplanmamz gerekir. Çünkü oras, toplan-

ma mertebesidir.
5

JBöyiece bütün ilâh isimler Allah mertebesinde toplanr. Allah ismi

öyle der: ‘Nedir bu haliniz?’ Onlar da durumu Allah ismine bildirir.

Allah ismi ise onlara öyle der: ‘Ben, hepinizin hakikatlerini bir arada

bulunduran bir isim olduum gibi isimlenene de delil olan benim.

simlenen ise kemal ve tenzih niteliklerine sahip olan mukaddes zattr.

Ben delili olduum mukaddes zatn huzuruna girinceye kadar bekleyi-

niz!’ Ardndan, delin olduu'zatn huzuruna girer ve mümkünlerin söy-

leyip isimlerin hakknda konutuklar eyi bildirir. Bunun üzerine mu-

kaddes zat öyle der: ‘Çk ve her bir isme unu söyle! Her isim, hakika-

tinin mümkünlerde gerektirdii eyle Ugileibilir [ona yönelebilir].

Ben, kendim bakmndan, özü gerei Bir’im. Mümkünler, [mutlakln
bakmndan beni deil] sadece benim mertebemi talep ettii gibi onlar

talep eden de [ben deil] benim mertebemdir. lâhi isimler bana deil,

mertebeye aittir. Bir tek el-Vahid [Bir] ismi bunun dndadr, el-Vahid
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sadece bana aittir. Ne bir isim ne bir mertebe ve ne de bir mümkün,

hiçbir bakmdan o ismin hakikatinde bana ortak olamaz.

Allah ismi, yannda söylediklerini mümkünlere aktaran el-

Mütekellim [söyleyen, konuan] ismi olduu halde, [mukaddes zâdn

yanndan] çkm ve isimlendirilen zâtn söylediini onlara bildirmi.

Ardndan el-Âlim, el-Mürîd, el-Kail, el-Kadir isimleri [Allah isminin

emrini yerine getirmek için] harekete geçmitir. Böylece ilk mümkün,

el-Mürîd isminin belirlemesi ve el-ÂIim isminin hükmü ile ortaya çkt.

Varlklar ve [ilahi isimlerin] eserleri dta ortaya çkm (fe-

lemmâ?), ardndan dayandklar isimlerin [gücüne] göre birbirlerine

musallat olmaya ve bir ksm dierlerini ezmeye balam. Bu durum,

bir çatma ve tartmaya yol açnca, öyle demiler: 'Biz, [bilfiil varl-

mz mümkün klan] düzenimizin bozulup daha önce bulunduumuz

yoklua dümekten endieliyiz.’ Böylece mümkünler, el-Alim ve el-

Müdebbir isimlerinin kendilerine aktard bilgiyle, [dayandklar] isim-

leri uyarm ve öyle demiler: ‘Siz, ey isimler! [Halikmzdaki] hük-

münüz, kendisine dayanduz bir önder [isim] sayesinde, belli bir öl-

çüt ve [hükümlerinizin giriildiini engelleyecek] belirlenmi bir snr

olsayd, hem bizim hem de sizin için daha uygun olurdu. Söz konusu

önder, [çatmayla tehlikeye giren] bizim varlmz koruyaca gibi si-

zin de üzerimizdeki etkilerinizin sürekliliini salayabilir. Allah ismine

bavurun! Belki size katnda duracanz snr çizecek birini takdim

eder. Yoksa, biz yok olurdurk, siz de ilevsiz kalrdnz .

5
[Mümkünler

bunu söyleyince] simler karlk vermi: ‘Çok doru bir fikir! Hepimi-

zin yarar buna bal!’ Bunun üzerine, bunu yapmlar ve öyle konu-

mular: ‘el-Müdebbir ismi! Bu ii ancak o halleder!’ el-Müdcbbir ismine

bavururlar, o da öyle der: ‘Bu ii ben hallederim!’

el-Müdebbir ismi [Allah’n mertebesine] girmi ve Hakkn emriyle

er-Rab ismine çkp öyle demi: ‘Mümkünlerin d varlklarnn sürek-

liliini salamada maslahatn gereini yerine getir.’ Er-Rab ismi de,

yapmas emredilmi ite kendisine yardm cdccck iki vezir edinir. Birin-

cisi el-Müdebbir, dieri ise el-Mufassl ismidir. Allah öyle buyurur: ‘ii

yönetir [tedbir], âyetlerini ayrtrr [tafsil]. Umulur k Rabbinize kavuma-

ya inanrsnz ,12
Rabbiniz, [çatmanz engelleyecek] önder isimdir.
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Allah’n kelamnn ne kadar hikmetli olduuna dikkat ediniz! Bu-

rada lafz, iin kendiliinde olmas gereken duruma uygun olarak gel-

mitir. .

er-Rab, dier isimler için bir takm snrlar belirlemi, âlemi slah

etmeleri ve ‘hangisinin daha iyi amel edeceini snamak için’ bir takm

prensipler saptamtr. Allah bunu iki ksma ayrd: Biri, ‘hikmet kay-

nakl siyaset’ diye isimlendirilen ksmdr. Allah, onu insanlarn büyük-

lerinin yaratlna aktard. Bu sayede onlar, kendilerinde bulduklar bir

güç vastasyla, her ehir, bölge ve iklimin mizaç ve doalarnn gerei-

ne göre snrlar belirlemi ve yasalar saptamlardr. Çünkü söz konusu

insanlar, hikmetin gereini bilirler. Bu yasalarla insanlarn mallar, can-

lar, aileleri, rzlar ve nesepleri korunur. Onlar, bu yasalar nevâmis

[namusun (yasa) çoulu] diye isimlendirdi. Anlam ise, iyilii [sala-

yan] sebepler demektir. Çünkü namus, terimsel olarak, iyilii getiren

ey demektir. [Bunun kart] Casus ise, kötülüün kayna hakknda

kullanlr.'

Bunlar hikmete dayanan yasalardr. Akll insanlar, indirilmi lâhi

bir eriatm bulunmad hususlarda, bu yasalar -farknda olmadklar

bir yönden- Allah’tan gelen bir ilhamla âlemin maslahat, düzeni ve ir-

tibat için ortaya koymutur. Yasalar koyanlar, bu yasalarn Allah’a yak-

laana olup olmad ya da cennete veya cehenneme ya da ahiretie ilgi-

li bir yere ulatrp ulatrmayaca hakknda bir bilgiye sahip deildi.

Onlar, ahiret diye bir ey olduunu, ölümden sonra doal cisimlerde

bedensel bir diriliin gerçekleeceini; yemenin, içmenin, giyinmenin,

cinsel ilikinin ve sevincin bulunduu bir yer ya da azap ve aclarn bu-

lunduu bir yer olduunu da bilmiyorlard. Çünkü [onlara göre] böyle

bir eyin varl ve yokluu mümkün olduu gibi onlar iki mümkünden

birini tercih ettirecek kanta sahip deildi. Onlar, sadece
c

bir ruhbanlk

icat etmiti:’ Binaenaleyh onlarn koyduu yasalar, sadece bu dünyada

iyilii sürdürmek esasna dayanyordu.

Sonra, baz bireyler, Allah’ birlemek ve O’nun celaline yaraan

sayg, yüceltme ve Allah’n tenzih nitelikleri, benzer ve örneinin olma-

y hakknda baz ilahi bilgiler örendi. Ru konuyu örenenler ve alg-

layanlar, bilmeyenlerin dikkatini çekmi, insanlar sahih düünceye te-

vik ederek onlarauu öretmilerdir: Akllarn, fikir gücü bakmndan.
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kendisinde durup aamadklar bir snrlar olduu gibi Allah’n da baz

kullarnn kalplerine yönelik’ lâhi bir feyzi vardr. Bu feyizde Allah, on-

lara kendi katndan bilgi öretir. Bu durum, onlar tarafndan uzak [bir

ihtimal olarak] görülmez. Ayrca Allah, yüce âleme bir takm eyler

tevdi etmitir. Söz konusu bilginler, unsurlar âlemindeki etkilerinin var-

lyla yüce âleme tevdi edilmi eylerin varln çkarrlar. Bu durum

u âyette ifade edilir: ‘Her göe emrini vahyetti
m

Onlar, beden öldüünde organlarndan herhangi bir eyin eksil-

mediini görünce nefislerinin hakikatini aratrmlardr. Bu aratrma

sonucunda, alglayan ve bedeni hareket ettiren eyin bedenden baka ve

ona ilave bir ey olduunu anlamlardr. Bu kez bu baka eyi aratr-

maya koyulmu, böylece nefislerini [varln ve hakikatini] örenmi-

lerdir. Sonra, nefsin daha önce bilgisiz iken bilgilendiini görmülerdir.

Böylece, bedenlerinden daha üstün olsa bile nefislerinin de yoksun ve

muhtaç olduunu anlamlardr. Ardndan teorik incelemeyle bir ey-

den dierine yükselmeye balam, ulatklar her eyin baka bir eye

muhtaç olduunu görmülerdir. En sonunda teorik aratrma, onlar

hiçbir eye muhtaç olmayan bir eye ulatrmtr. Hiçbir ey onun ben-

zeri olmad gibi o da hiçbir eye benzemiyordu. Bunun üzerine, o s-

nrda durup öyle derler: ‘te bu liç’tir [el-Ewel]. O’nun, zat bak-

mndan özü gerei Bir olmas gerekir. Onun ille olmas, kincinin [var-

ln] kabul etmeyecei gibi mutlak birlii de bunu kabul etmez [Baka

bir ifadeyle O, kincisi olan bir dizinin ilki deildir]
.

Çünkü O’nun ben-

zeri olmad gibi [hiçbir ey O’nunla] karlkl bir iliki içinde deil-

dir. Böylece, varlm birlemek [tevhid-i vücûd] anlamnda, O’nu bir-

lerler. Sonra, mümkünlerin özü gerei [varlk yönlerini yoklua] tercih

imkânna sahip olmadklarm görünce, o Bir’in mümkünlere varlk ver-

diini dc anlarlar. Böylelikle mümkünler, O’na muhtaç olmu, kendile-

rinin nitelendii bütün nitelikleri O’ndan uzaklatrmakla O’nu yüceit-

milerdir. ite akim [Allah hakknda] bilebilecei ey budur.

Onlar bu haldeyken, hemcinsleri olan bir insan ayaa kalkm. On-

larn nezdinde bu insan, doru bir düünce ve isabetli deerlendirme

sahibi olduuna inanmalarn salayacak ekilde, biligidc bir dereceye

sahip deildi. Onlara öyle der: ‘Ben Allah'n size gönderdii peygam-

beriyim.’ Onlar, öyle karlk verir: ‘nsafla hareket etmek gerek! ddia-

sn bir inceleyelim: Mümkün bir ey mi iddia etmi, yoksa imkânsz bir
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iddiada m bulunmutur?’ Sonra öyle derler: ‘Akl, Allah'n bir feyzi

olduunu ve onu dilediine ihsan edebileceini kantlamtr. Nitekim

onu feleklerin ruhlarna ve bu akllara yaymtr. Bütün bunlar ve akl-

lar, bu [feyzi kabul etme] imkânnda ortaktr. Mümkün bir konuda baz

mümkünler dierlerinden öncelikli deildir. Öyleyse [peygamber oldu-

unu iddia eden] bu iddia sahibinin doru ya da yalan söylediini ara-

trmaktan baka yapacamz bir ey yoktur. Kantsz, bu iki yargdan

birini öne geçirmemeliyiz. Çünkü böyle bir davran, bilgimize kar
saygszlk olur.

1

Ardndan [peygamber olduunu iddia eden insana] öyle derler:

‘ddia ettiin eyin doruluu hakknda bir kantn var mdr?’ Bunun

üzerine o, bir takm kantlar getirmi, insanlar da bu ahsn getirdii

kandan ve bu kamdarn [geçerli] delil [olup olmadn] incelemiler-

dir. Ve bakmlar ki, [peygamber olduunu iddia eden] bu ahs, dü-

üncelerin ürettii bilgilerden haberdar deildir ve [bunlar bildii hak-

knda da] ondan bir ey örenilmemitir. Böylece ‘her göe emrini

vahyedenin’ [göldere] bildirdii hususlardan birinin dc o ahsn ve ge-

tirdii eyin varl olduunu anlarlar. Ona inanmak ve dorulamak

için kendisine koarlar; Allah’n yüce âleme brakt ve düünce gücü-

nün ulaamad bilgilere onu ulatrdn ve [aklla ulaamadklar

için] kendilerinin sahip olmad Allah hakkdaki bilgiyi ona verdiini

anlarlar.

Onlar, peygamberin Allah’a dair bilgilerde zayf-düünceli sradan

insanlarn [seviyesine] olduu gibi üstün-akll ve doru-düünceli in-

sanlarn seviyesine de inebildiim görür. Bu balamda, herkese kendi

akima uygun bilgilen verir. Böylece, o adamn akim yeteneinin ardn-

da ve lâhi feyizden gelen bilgilere sahip olduunu anlarlar. Bilirler ki

Allah, dier insanlara vermedii kendisi hakkndaki bilgileri ve onu [al-

glama] gücünü bu insana vermitir. Bunun üzerine, o insann fazileti-

ni, kendilerinden üstün olduunu kabul edip ona inanr, kendisini do-
rular ve ona uyarlar. Peygamber de, onlar için Allah’a yaklatran dav-

ranlar belirler. Gerçekleip gerçeklemeyecei hakknda yargya vara-

madklar olabilir ilerde Allah’n yaratt vc Allah katndan kendileri

için istikbalde meydana gelecek eyleri bildirir. Onlara yeniden dirili,

kabirden kalkma, toplanma, cennet ve cehennemin bilgisini getirir.
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Zaman ve artlarn deimesiyle, ard arda peygamberler gelir. Her

peygamber, arkadan dorular. Bu balamda hükümler deise bile

peygamberler, dayandklar ve dile getirdikleri ilkelerde kesinlikle görü

ayrlna dümemitir. Böylelikle eriatlar inmi ve hükümler gelmitir.

nen hüküm, zaman ve hale göreydi. Nitekim Allah Teala öyle buyu-

rur: ‘Herkes için bir yöntem ve eriat belirledik .

,M Böylelikle, herhangi bir

konuda görü ayrl olmakszn, peygamberlerin ilkeleri bir olmutur.

nsanlar, Allah tarafndan belirlenmi ve peygamberlerce bildirilmi

bu yönetimle teorik düüncenin gereine göre filozoflarn [hükema]

saptad hikmetli yönetimi ayrt etmitir. [Peygamberin bildirdii ey-

lerde], durumun daha mükemmel ve dolaysyla peygamberin getirdii

yasann kesinlikle Allah katndan olduunu anlamlardr. Böylece, pey-

gamberin bildirdii bilinmezleri kabul etmi, onlara inanmlardr.

Kendi bilgisinde samimi olmayan ve arzusuna uymayanlardan baka

kimse, [bunlar kabul etmede] direnç göstermemitir. Arzusuna uyan

ise, hemcinslerine bakan olmak istemi, nefsini ve onun deerini bil-

memi, [dolaysyla] Rabbini de bilememi kiidir.

Öyleyse âlemde bir yasa koymann ilkesi ve sebebi, âlemin iyiliini

istemek ve akln düünme yetenei bakmndan kabul edemeyecei Al-

lah hakknda bilgileri öretmektir. Baka bir ifadeyle akl, salt düünme

yetisi bakmndan bu bilgiyi örenemez. ndirilmi kitaplar bu bilgiyi

getirmi, [eriat getiren ve getirmeyen] peygamberler onlar dile getir-

mitir. Böylece aklllar, bu süreçte, Allah hakknda bilmedikleri bir ta-

km eylerin bulunduunu ve onlar ancak peygamberlerin tamamlad-

n örenmitir.

‘Aklllar’ derken günümüzde hikmetten söz edenleri kastetmiyo-

rum. Aklllar derken kastettiim çimseler, peygamberlerin yolundan

gidenlerdir. Bu yöntem, nefisle ilgilenmek, riyazetle nefsi eitmek, yal-

nz kalmak, duruluu halinde yüce göklere bildirilmi yüce âlemden

kalplerine gelecek bilgileri kabul etmek için hazrlanmaktr. Biz, aklc-

lar derken bunlar kastetmekteyiz. Çünkü düüncelerini öncekilerden

ortaya çkan lafzlar anlamada harcayp, onlar söyleyenlerin lafzlardan

çkard gerçekten bihaber olan vesveseli, ccdclci vc konukan insanla-

rn bize göre günümüzde tüm akl sahipleri içinde herhangi bir kymeti

yoktur. Çünkü onlar, dinle alay eder, Allah’n kullarn hafife alr. On-
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lar, kendi yöntemlerine göre kendileriyle beraber olan insanlardan ba-

ka kimseyi önemsemez. Kalplerini dünya sevgisi, makam ve bakanlk

sevdas kaplamtr. Onlar bilgiyi zelil ettii gibi Allah da kendilerini

hor ve zelil etmi, onlar deersizletirmi, küçültmü, cahil vali ve hü-

kümdarlarn kapsna muhtaç etmi, bu kez hükümdar ve valiler de on-

lar hor ve zelil etmitir.

Böyle insanlarn sözleri dikkate alnmaz. Onlarn kalplerine ‘Allah

mühür vurmu’, ‘kulaklarn sar ermi, gözlerini köreltmitir.’ Bunun-

la birlikre, içlerinde âlemin en erdemli insanlar olduklar hakknda ko-

caman bir iddiay tarlar. Binaenaleyh Allah’n dini hakknda fetva ve-

ren fakih, kukulu eylerden kaçnma duygusu az olsa bile, her yönden

bu insanlardan daha iyi durumdadr. Çünkü mümin, inancn taklit

ederek alsa bile, kendi zanlarnca akll olan bu insanlardan daha iyi du-

rumdadr. Zaten akll insan böyle bir durumda olabilir mi?!

[Kastettiimiz anlamyla] akll insanlarn yolunu takip eden birkaç

kiiye yetitik. Yetitiimiz kiiler, peygamberin deerini en iyi bilen,

onun sünnetlerine en çok uyan, sünnetini korumaya kar en tavizsiz in-

sanlar, Hakkn celaline yaraan yüceltmeyi bilen insanlard. Onlar, Al-

lah’n peygamberlerine ve onlara uyan veli kullarna öretim ve çalma

gibi allagelen örenim yolunun dnda özel-ilâhi feyiz yönünden tah-

sis cLtii bilginin farknda ulan kimselerdir. Akl, Allah hakkmdaki bu

bilgiyi düünce gücü bakmndan elde edemez.

Onlarn büyüklerinden birini duymutum [bn Rüd]. O, Allah’n

kendisini bilmeyle ilgili bana açt bilgiye tank olmutu. Bu bilgiler,

bir aratrma ve okuma olmakszn, Allah ile yalnz kalmam sayesinde

bana açlmt. Üstelik o esnada [bilgi] aratran biri deildim. Bunun

üzerine [bn Rüd] öyle demiti: ‘Allah’n kendi katndan rahmet ver-

dii ve bilgi örettii birini gördüüm bir zamanda bulunduum için

Allah'a hamd olsun.’

Allah dilediklerine rahmetini tahsis eder. O, büyük iyilik sahibidir.

‘Allah hakk söyler ve doruya ulatrr.' 1’





ALTMI YEDNC BÖLÜM
7

Allah'tan Baka ilâh yoktur ve Muhammed
Allah'n peygamberidir' Cümlesinin Bilinmesi

Ezdi olan Allah ezelde tanklk etti:

Kendisinden baka ilâh yoktur. Allah!

Sonra, melekleri buna tanklk etti:

Allah’tan baka ilâh yoktur: Allah

!

Bütün bilgi sahipleri tanklk etti ki:

Allah’tan baka ilâh yoktur: Allah

Peygamber dedi ki: Benimle beraber söyleyiniz

Allah'tan baka ilâh yoktur: Allah

Benim ve benden öncekilerin söyledii en üstün cümle:

Allah'tan baka ilâh yoktur: Allah

insandan baka herkes tanklk etti ki: .

Allah’tan baka ilâh yoktur: Allah

Allah öyle buyurur: 'Allah, melekleri ve adaleti yerine getiren ilim

sahipleri Allah'tan baka ilâh olmadna tanklk etti. O azz ve hakimdir.”6

Ardndan öyle buyurdu: 'Allah katnda din slâm’dr” 7 ' Hz. Peygamber

ise, öyle buyurdu: ‘slâm, Allah’tan baka ilâh olmadna ve Muham-
med’in onun elçisi olduuna tanklk etmendir.’ Allah, âyette ‘ilim

saipleri’ demi, ‘iman sahipleri’ dememitir. Çünkü Allah’n birliine

tankl, bir haberden kaynaklanmaz ki iman olsun, Bu nedenle bir ko-

nuda tanklk, ancak bilgiden meydana gelebilir. Aksi halde, tanklk ge-

çerli olmazd.

,
Ardndan Allah, melekleri ve bilgi sahiplerini ‘ve’ edatyla kendisine

atfetmitir. ‘Vc\ [ilgili olduu hususta] ortaklk gerektiren bir edattr.
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Burada ise, kesin tanklkta ortaklk söz konusudur. Sonra, onlar da

imana deil, bilgiye izafe etti. Buradan, [Haktan gelen] bildirim yolun-

dan deil, nazarî veya zorunlu bilgi yolundan tevhidin [bilgisini] elde

edenleri kastettiini örendik. Adeta Allah öyle demitir: Melekler, te-

celliden doan zorunlu bilgiyle benim birliime tanklk etmitir. Bu te-

celli, onlara bilgi vermi ve onlar için kandardaki doru düüncenin ye-

rine yerlemitir. Böylece benim birliime tanklk etmilerdir. Nitekim

ben de tanklk ettiim gibi bilgi sahipleri de kullanma yerletirdiim

ald düünceyle
|
birliime] tanklk etmitir.

Allah iman ise, bilginlerin ardndan ikinci mertebede bilginin ar-

dndan getirdi. man, mutlulua ulamada zorunlu unsurdur. Çünkü

Allah, bize inanmay emrettii gibi kendisini bildiren Allah olduu için

biz de onu ‘ilim’ diye isimlendirdik. Allah, öyle buyurur:
4
Allah'tan

baka ilâh olmadn bil.
11 * Baka bir âyette ise öyle buyurur: ‘O'nm tek

ilâh olduunu biliniz .’ 19 Bu âyet, brahim suresinin sonunda mertebeleri

taksim eden bir âyettir. Hz. Peygamber de, sahih bir hadiste öyle bu-

yurur: ‘Allah'tan baka ilâh olmadn bildii halde ölen insan cennete

girmitir.’ Hadiste ‘iman ettii halde’ denilmedi. Çünkü iman habere

baldr. Nitekim Allah öyle buyurur:
c

Peygamber göndermedikçe azap

etmeyiz.’20

Allah’n ‘fetret’ dönemlerinde yaam ve bilgi yoluyla Allah’ bir-

lemi kimi kullarnn olduunuu örendik. Hz. Peygamberden önce

peygamberlerin daveti genel olmad için, bütün zamanlarda yaayan

insanlar inanmak zorunda deildi. Bu ifadeyle ise âyet, ister mümin ol-

sun ister olmasn Allah’n birliini bilen herkesi içermitir. Burada mü-

min, habere inanmas bakmndan deil, kesin bilgi ifade eden bir do-

ru haber olmas yönünden Allah’n birliini bilmeyenlerdir.

Binaenaleyh inanmak, ancak peygamber geldikten sonra zorunlu

olabilir. Peygamberlik ise, bir ilâhn bulunduu ve bu ilâhn tek olduu

teorik aratrmayla örenilmeksizn sabit olmaz. Bu durum, kaçnlmaz

olarak böyledir. Çünkü peygamber, hemcinslerine gönderilir. Ayn cins

içinden dierleri deil de, belli birinin peygamberlik görevine tahsis

edilmesi, [Tanr’nn bu iradesine] kar koyan olmadnda mümkün

olabilir. Kar koyan ise, ortak demektir. Binaenaleyh peygamber gön-

derilen kiinin, kendisini gönderen Alah’n birliini bilen birisi olmas
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gerekir. Bundan önce ise, bu ilâhn özel bir nispet -ki o nispet ilâhn za-

t deildir- nedeniyle peygamber gönderecek özellikte olduunu bilmek

gerekir. Ancak o zaman, böyle bir ey mümkün olduu için, bu insann

Allah katndan gönderilmi bir peygamber olduu iddiasnn dorulu-

una baklabilir.

Bunlar, bir ksmnn bilinmesinin dierlerine dayand bilgideki

akledilir çeitli mertebelerdir. Bunlarn hepsi mümin tarafndan bilin-

mez. Çünkü imann mertebesi -ki iman, o insann Allah katndan gelen

peygamber olduunu tasdik etmektir- belirttiimiz konuyla ilgili bu

bilginin gerçeklemesinden sonra gelir. Peygamber gönderenin birlii

hakknda deil, Allah’n peygamberi olduu iddiasnn doruluunu

gösteren kantlar geldiinde, akl, hogörü ve ince düünce sahipleri,

onun peygamberlii hususunda ifade ettii eyleri [kabul etmek için]

hazrlanrlar. Bu balamda peygamberin söyledii ilk ey, ‘Beni gönde-

ren Allah, ‘Allah'tan baka ilâh olmadm’ söyleyiniz buyurdu’ der.

Böylece ince düünce sahipleri, Allah’n birliini bilenin onu telaf-

fuz etmek zorunda olmadm anlar. Peygamberden bu birlii telaffuz

etme emrini duyup bunu söylemenin Allah’n birliini bilmenm gerei

olmadm anlaynca, Allah’ birleyen bilgin, peygamberi dorulayarak

ve ona inanarak bunu söyler. Allah’n birliini bilen insan, peygamber

‘Allah'n emri nedeniyle Aliala’tan baka ilâh yoktur de’ dedii için, ‘Al-

lah’tan baka ilâh yoktur’ dediinde, mümin diye isimlendirilir. Çünkü

peygamber, ona bu sözü söylemeyi farz klmtr. Daha önce ise, kendi

içinden Allah’m birliini biliyordu ve onu telaffuz edip etmemede ser-

bestti. Delil bakmndan Allah’n birliini bilen kimsenin mertebesi bu-

dur.

Allah’tan baka ilâh olmadm bildii halde ölen kimse, kukusuz

ve tereddütsüz cennete girer ve mutlulardan olur. Söz konusu insan fet-

ret döneminde yaamsa, tpk Kus b. Saade gibi, tek bir ümmet olarak

diriltilir. Böyle bir insan kimseye uymad gibi -çünkü mümin deildi-

uyulan biri de deildir. Çünkü o, Allah katndan gönderilmi bir pey-

gamber deildi. O, Allah’ bildii gibi herhangi bir ekilde âlemde ger-

çekleecek olaylar da bilen bir insand. Allah izin vermedii sürece, bir

yaratlmn eriat koymas veya Allah’m bir vahyi ve bildirimi olmaks-
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zn kantta aksi mümkün bir eyi [peygamber olmak gibi] Allah’a yak-

latrmak tarznda gayb âleminden zorunlu klmas mümkün deildir.

Burada, kalp ve ince zeka sahipleri için ‘Allah her göe emrini

vahyetti
’21 âyetine ait srlar vardr. Bunun yan sra Allah, kyamet günü-

ne kadar yaratklarnda uygulayaca eyleri korunmu Lcvha’ya yaz-

mtr. Allah'n göklerine brakp Levha’sna yerletirdii hususlardan

biri, peygamber göndermesidir. Bu bilgi, Levha’dan keif ve [Hakkn]

bildirme yoluyla, gökten ise ‘nazar [teorik inceleme]’ ve ‘bilgi edinme

(ihtibar)’ yoluyla alnr. nsanlarn peygamberler gönderileceini bilme-

leri, ayn zamanda onlarn Allah’a yaklatran eyleri getireceini, onla-

rn zamanlarn, mekânlarm, özelliklerini; insanlarn ölümden sonraki

hallerini, dirili ve toplanma gününde karlaacaklar eyleri, insanlarn

cennet ve cehennemden ibaret olan mutluluk ve bcdbahda varmalar-

n bilmeleri demektir.

Allah, felein burçlarm, menzillerini ve yldzlarn yüzmesini, Al-

lah’n doal, unsursal âlemde uygulayaca hükümler için bir kant yap-

t. Söz konusu hüküm, scakta, soukta, yata ve kuruda scaklk, so-

ulduk, kuruluk ve slaklktr. Bunlarn bir ksm, cisimlerin varlnn
belli harekederde olmasn gerektirir. Bir ksm, ruhlarn varln, bir

ksm ise, göklerin sürekliliini gerektirir. Bu, Ebu Talib el-Mekki’nin

‘Felek, âlemin nefesleriyle döner’ sözüyle iaret ettii bilgidir. Söz ko-

nusu insanlar, bütün bunlar görmekle birlikte, bu bilgide derece dere-

cedir ve bir ksm dierinden daha üstündür. Bu balamda baz bilgin-

ler, gerçei aratran ve inceleyen yetkin âlim iken bir ksm bilgideki

üstünlüüne göre dierinin derecesinden daha aada bulunur.

‘Remi çizgisi’ uzman (remmal, kumdaki çizgilerden gayb bilen ki-

i), feleklerin hareketlerinin ölçülerini, feleklerdeki yldzlarn hareketi-

ni, bitimelerini, ölçülerini, yldzlarn kavuumlarnn hesaplanmasn

ve Allah’n bu vesileyle yaratklarnda meydana getirdii hükmü bilen

bir grup görmütük. [Feleklerin yaratklarda gerçeldeek eyler için se-

bep yaplmas anlamnda] Bu durum, herkesin bildii ve kabul edenin

de tekfir edilmedii allagelen sebeplere benzer. Bunlar da, meseleyi

bilenlere göre, allagelen eylerdir. Çünkü doalarnn bir araya gel-

mesiyle yldzlar, bakasyla biriemedii bir durumda verdiklerinden

farkl bir hüküm verir. Böylelikle konunun uzmanlar, bildirdikleri
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tarzda gerçekleen, tikel durumlar haber verir. Bununla birlikte söz ko-

nusu olay, kendiliinde bir bilgi olsa bile, bilgine göre tesadüfen ger-

çekleir. Çünkü onu gözleyen kii -içinden kesin kanaate sahip olsa bile-

iin kapall nedeniyle kesin bir kanaate sahip deildir. Öyleyse, insafla

hareket edildiinde, [feleklerle ilgili] aratrmasnda bir gözlemcinin

herhangi bir srr kaçrmad ya da Allah’tan haber veren bir peygam-

berden baka, kendisine bu yöntemi hazrlayan kimselerin -çünkü son-

radan gelen, öncekinin hesaplama yöntemine dayanr- kaçrmad ek-

linde kesin bir inanca sahip olamaz.

Bu durumu görünce, Allah’n yaratklarnda bir takm srlarnn bu-

lunduunu anladk. Peygamberlerin ve peygamberin Allah katndan ge-

tirdii eylere inanma hususunda hiç kimse, ilgide bu dereceye ulaan

kimseden daha güçlü bir inanca sahip olamaz. Bunun tek istisnas, pey-

gamber ve ona uyanlar gibi Allah’a basiretle davet edenlerdir. Biz bura-

da [felekleri gözleyen] bu insanlar ile [inancnda] taklidi esas alan mü-

minlerin arasndaki üstünlükten söz ediyoruz. Yoksa, öretim ilerini

Allah’n üstlendii ve ‘katndan bir rahmet verip bilgi örettii’ pey-

gamberler ve Allah’n' veli ve seçkinleriyle söz konusu insanlar arasnda-

ki üstünlükten söz etmiyoruz. Peygamberler ve varisleri, bilgilerinde

zanna deil, kesin bilgiye sahiptir.

Hz. Peygamber ‘çizgi ilmi’ hakknda öyle der: ‘Allah’n bir pey-

gamberi onunla gönderildi.’ Rivayete göre kastedilen dris

Aleyhisselam’d. Allah, baka peygamberler için [vahyi getiren] melek

mesabesine yerletirdii bu ekillerle dris’e vahyetmitir. Melek, gelme-

sine dönük peygamberin bir iradesi olmakszn geldii gibi çizgi ekli

de, çizgiyi vurann, yani çizenin kast olmakszn sahibine gelir. Bu du-

rum, bilhassa ana [kontlarda böyledir]. Sonra ona yan hususlar [zik-

retmesini] farz kld. Bu ksm, Peygamber’in âleme yerletirmek istedi-

i ve asl vahiy olan sünnettir. Çizgi çizenin ana [çizgilerden] ürettii

çocuklar ve çocuklarn çocuklar da böyledir. Bu ekiller, bulunduu ha-

le göre örenmek istedii eyi çizgi sahibine bildirir. Ondaki zamir,

ameldeki niyete benzer. Dolaysyla asla yanlmaz.

Hz. Peygamher çizgiyle amel eden bilginler hakknda öyle der:

‘Çizgisi uygun düen kimse.’ Kastedilen peygamberin çizgisidir. ‘te

(peygamberin çizgisi) odur.’ Baka bir ifadeyle, söz konusu kii doru-
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yu tutturmutur. Bu durum, peygambere uyan kimselerden basiretle

Allah’a dua edenin haline benzer. ‘Uygun düen’ ifadesine gelince. Pey-

gamber çizgi ilmini sahibinde kesin bir bilgi saymamtr. Gerçekte bir

ilim olsa bile onunla kesin hüküm verilmez, ite, [çizgiyi yorumlayan]

insanlar ile basiretle ve ‘Rabbinden bir açklk üzerinde bulunan’ ve Al-

lah’a çaran insanlar arasndaki fark budur.

Meleklerden sonra Allah’ en iyi bilenler, Allah’n elçileri ve velile-

ridir. Ardndan, kamdarla [Allah’] bilenler, sonra daha aa mertebede

bulunanlar gelir. man sahibi kendiliindeki bilgiye uygun düerse, bu

durumda o, içinde bulduu tereddüt nedeniyle, kendiliinde bilen sa-

ylmaz. O, Allah’n kitabnda gelen eylere ve özede -ayrntl deil-

peygamberin getirdiklerine tam olarak inanmtr. u var ki, bundan

kendisi için tevatür olarak gerçekleenler bunun dndadr. Bu nedenle

müminler hakknda öyle denildi: ‘Allah'a ve peygamberine iman edi-

niz.’ Böylelikle, yaratlmlarn Allah’ bilmedeki mertebelerini açklam

olduk.

Peygamber gelip önünde Allah’ bilenleri ve bilmeyenleri buldu-

unda hepsine birden öyle der: ‘Allah'tan baka ilâh olmadn söyle-

yiniz.’ Buradan peygamberin Allah’n birlii hakknda bilgi sahibi ol-

mayan mürikler için de bir öretmen olduunu örendiimiz gibi bu

söz ile peygamberin Allah’ [varln] ve O’nun birliini bilenler için

bu bilgiyi telaffuzun zorunlu olduunu, bu telaffuzun onlarn kanlarn

dökülmekten, mallarna el konulmaktan ve zürriyetlerini esaretten kur-

taracan Öreten olduunu örendik. Bu nedenle Hz. Peygamber öy-

le buyurur: ‘nsanlarla ‘Allah'tan baka ilâh yoktur’ deyinceye kadar sa-

vamakla emrolundum. Bunu söyleyince, slâm’n hakknn dnda,
benden kanlarn ve mallarn kurtarrlar. Hesaplar ise Allah’a kalm-

tr.’ Hz. Peygamber ‘öreninceye kadar5 demedi. Çünkü onlarn içinde

zaten bunu bilenler vard.

Dünyada hüküm bilgiye deil söze aittir. ‘Srlarn ortaya çkarla-

ca günde hüküm ise’ söze deil bilgiye ait olacaktr. [Kelime-i tevhit]

Bu ifadeyi dünyada büen, inanan, iki yüzlü -ki ne mümindir nc de bi-

len- söyler. Bu ifadeyi söyleyince, dünya ve ahirette üzerlerinde bulunan

haklarn dnda, kanlarn ve mallarn kurtarm olurlar. Ahirette ise,

‘hesaplar Allah'a kalr.’ Bunun nedeni, onlarn içinde ikiyüzlülerin ve
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üzerinde kul hakk olan kimselerin bulunmasdr. Dünyada ise, saptan-

m cezalar nedeniyle hesaplan Allah’a kalmtr. Çünkü ‘Allah'tan baka

ilâh yoktur’ demek, dünyada ve ahirette bu haklan düürmez. Hesapla-

rnn Allah’a kalmas ise ahirettedir. ‘O gün Allah peygamberleri toplar ve

kendilerine der: Size nasl karlk verildi

T

22 Peygamberler, hal deliliyle,

sorulan eyin kalplerle verilen cevapla ilgili bir soru olduunu anlar. ‘Bi-

zim bir bilgimiz yoktur, derler .*23 Baka bir ifadeyle, biz kalpleri bileme-

yiz. ‘Sen bilinmeyenleri en iyi bilensin.*
2 ' Bu ifade, söylediimiz durumu

desteldeyen ve pekitiren bir kanrtr.

Hz. Peygamber el-Melik isminden [hareketle] öyle buyurur: ‘s-

lâm be ey üzerine kuruludur.’ Böylece slâm’ bir yapya dönütür-

mütür. ‘Allah’tan baka ilâh olmadna tanklk etmek.’ in kalbi bu-

dur. ‘Muhammed'in O'nun peygamberi olduuna tanklk etmek’ kap-

nn terifatçs, ‘namaz klmak’ sa yön, ‘zekât vermek’ sol yön, ‘oruç

tutmak’ ön taraf ve ‘hacca gitmek’ arka taraftr.

Belki de, ön taraf [oruç deil] namazdr. Çünkü namaz, nurdur.

Namaz, hükümdar perdeler. Bir rivayette öyle bildirilmitir: ‘Allah'n

perdesi nurdur.’ Zekât ise, sa taraf olur. Çünkü zekât, sahip olunan

mülkü elden çkarmak için güce ihtiyaç duyan bir harcamadr. Hac ise,

sol taraftr. Çünkü hacda infak ve verme ameli vardr. Böylece hac, sa-

daka vc hediye olmada zekâda birleir, ikisi de mülkiyet amelidir. Oruç

ise, arkada bulunur. Çünkü arka, önün zdddr. Oruç bir aydnlktr.

Çünkü sabr aydnlktr. Aydnlk ise, nurdur. Öyleyse dengeyi sala-

mak için orucun arkada bulunmas daha uygundur. Çünkü sonradan

gelen, öncekinin izinden yürür.

Kyamet günü Hakkn ‘gelmesi’ de böyle olacaktr. man, kyamet

günü hükümdar suretinde bu nitelikte gelir. ‘Allah'tan baka ilâh yok-

tur’ diyenler kalpte, namaz klanlar önde, zekât verenler -ki sadaka de-

mektir- sada, hacca gidenler solda, oruç tutanlar ise arkada bulunur.

Allah bizi evinin yapsn bu esaslara göre kuran kimselerden eylesin!

Allah’n evi imandr. Bu evin snr kble tarafndan (yani güneyden)

namaz, kuzeyden oruç, batdan gizli verilen sadaka, doudan ise hacdr.

Böyle bir evin oturan ise, hiç kukusuz mududur!

. ‘Allah'tan baka lâh yoktur’, bir olumsuzlama ve olumlama ifadesi

olduu gibi peygamberlerin söyledii en üstün cümle de budur. Hz.
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Peygamber öyle buyurur: ‘Dualarn en faziletlisi, Arefe günü yaplan

duadr.’ Burada Allah’ bilenlerin duasna bir iaret vardr. ‘Ben ve ben-

den önceki peygamberlerin söyledii en faziletli cümle ise ‘Allah'tan

baka ilâh yoktur’ cümlesidir.’ Hadis, anlam .ve rivayet zinciri bakmn-

dan sahih bir hadistir.

Olumsuzlamanm sabit (var olan) bir ey hakknda olup onu olum-

suzlamas gerekir. Sabit olmayan -ki olumsuz demektir- bir ey hakkn-

da olumsuzlama, onu olumlar. Çünkü olumsuzun olumsuzlanmas,

olumlama demektir. Nitekim [bkz. kitabn giri cümlesi olan] yokluun

yolduu varlktr. Öyleyse ‘La-ilahe, ilah yoktur’ derken kii neyi olum-

suzlar? Size sorduk, bize cevabn söyleyiniz? Öte yandan, olumlanan

eyin hükmü de olumsuzlanan eyin hükmüyle bir mdr? Baka bir ifa-

deyle, ancak olumsuzlanan ey mi sabit olabilir? Yoksa olumlanan eyin

hükmü, olumsuzluun hükmünden ayrmasn salayacak ekilde, ba-

ka bir ey midir? Acaba, olumsuzlayan neyi olumsuzlamtr, olumlayan

neyi olumlamtr? Allah’n izniyle, bütün bunlarn aratrlmas gerekir.

[Kelime-i tevhitteki] Olumsuzlama, ilahllda nitelenip kendilerine

ilahlk nispet edilerek ‘ilahlar’ denilen baz yaratklarn d varlklar

hakknda gelmitir. Bundan dolay Hz. Peygamber kendilerini tek ilâh

Allah’a davet ettiinde, müriklerden aranlar olmutur. Allah, böyle

bir müriin öyle konutuunu bildirir: ‘lahlar tek bir ilâh m yapacak?

Tulaj bir i !’25 Çünkü onlar, söz konusu eyleri icat etmi ve böyle bir

nitelie sahip olmadklar halde onlar ilâhlar diye isimlendirmiti. Öy-

leyse olumsuzlama, gerçekte öyle olmasa da, insanlarn inancna göre

[ilah saylan] bu eylerle ilikilendirilen ilahla yöneliktir, yoksa burada

ilahln olumsuzlanmas söz konusu deildir.

Çünkü ari Teala, olmayan bir .eyi olumsuzlasayd, hiç kukusuz

bu durum, müriin zannettii eyin olumlanmas anlamna gelirdi.

Halbuki ari Teala, mürie öyle der: ‘Söylediin bu hüküm, doru

deildir.’ Baka bir ifadeyle gerçek, zannettiin gibi deildir. Bir ilâhn

olmas ise, zorunludur. Kukusuz [müriklerin var sayd] ilahlardaki

çokluk, olumlama edatyla reddedilmitir. Bu edat, ‘illa’ ifadesidir. On-

lar, olumlama edatndan sonra zikredilen ey hakknda bu nispeti olum-

lamlardr. Zikredilen ise, Allah diye isimlendirilendir. Böylece unu
demilerdir: ‘[Müriklerin ilahlk nispet ettii] lah yoktur, ancak Allah
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vardr.’ Allah’a ilahlk nispeti, bunu olumlayann fiiliyle gerçeklemez.

Allah, kendisi nedeniyle ilâhtr. Böylelikle olumlayan içii, ‘Ancak Allah

vardr’ derken ilahlk niteliine tek bana haiz olduuna inanmayan

müriin nefsinde bu durumu ispat etmitir. spatn ispat imkânsz

iken olumsuzluun olumsuzlanmas ise imkânsz deildir [Ksaca, mut-

lak yokluk imkânsz iken varlk imkânsz deildir]

.

Gerçekte ise, mürik Allah’tan baka bir eye ibadet etmedi. Fakat

o, ibadeti ait olmayan kimseyle ilikilendirmede yanlmtr. Bir mürik

ortak kotuu eyde ilahlk bulunduuna inanmasa, kendisine ibadet

etmezdi. ‘Rabbin kendisinden bakasna ibadet etmemezine hükmetti .’26 Bu

nedenle Hak, bu nitelik hakknda kskanç olmu, kendisine gerekli say-

gy göstermediklerinde dünyada onlar cezalandrmtr. Buna karn

kendi zanlarnda, ilâhlarna dua ettiklerinde bile onlar rzklandrm,
dualarn iitmi, kendilerine karlk vermitir. Çünkü Allah, nispette

yanlsalar bile, onlarn gerçekte bu mertebeye [ilahlk] yöneldiklerini bi-

lir. Bununla birlikte onlar, ahirette sonsuza kadar bedbaht olacaktr.

Çünkü peygamber, ilahlk nispetinin kendisine ait olmas zorunlu ola-

nn birlii hakknda onlar uyarmt. Onlar ise, uyarya bakmam ve

samimi davranmamlard. Bu nedenle, kesin kant ortaya çkp ‘yetkin

delil Allah'a ait olsun’ diye, her peygamberin rehberlii yaad dö-

nemdeki insanlara hâkim olan özellie göre olmutur.

Bu cümle, varlk ve yokluk mertebesini kuatr. Binaenaleyh olum-

suzluk ve olumlu altna girmeyen hiçbir mertebe olmad gibi kuatc-

lk bunlara aittir. Bu balamda bazlar nefsiyle ‘Allah'tan baka ilâh

yoktur’ derken, kimi sfatyla ‘Allah'tan baka ilâh yoktur’ der, kimi

Rabbiyle ‘Allah'tan baka ilâh yoktur’ der, kimi Rabbinin niteliiyle ‘Al-

lah'tan baka ilâh yoktur’ der, kimi haliyle ‘Allah'tan baka ilâh yoktur
5

der, kimi hükmüyle ‘Allah'tan baka ilâh yoktur’ der. Bu kii, özellikle

[taklit ederek] mümin olandr. Kalan be kiinin ise, bu anlamdaki

imanda bir paylar yoktur.

Nefsiyle ‘Allah'tan baka ilâh yoktur
5
diyen kii, Hakkn kendisine

olan tecellisinden bunu söyleyendir. Bu tecelliyle o, varln bakasn-

dan kazadu görür. Kendisini görmesi ona öyle söylemeyi verir:

‘Allah’tan baka ilâh yoktur.
5
Burada söz konusu olan, muhakkiklerden

bir grubun iaret ettikleri ‘zat tevhidedir.
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Niteliiyle ‘Allah'tan baka ilâh yoktur’ diyen ise, bilgisiyle Hakk

birleyendir. Çünkü onun nitelii, Allah’ birlemeyi ve mutlak birliini

bilmektir. Bilgisi bu insan konuturdu. Bu itiiyle önceki arasndaki

fark, udur: Birincisi müahededen söylediini söyler, ikinci ise vecdden

[vücûd] bunu söyler. Vecd ise, bazen müahedeye dayanr, bazen da-

yanmaz.

Rabbiyle ‘Allah’tan baka ilâh yoktur
5
diyen, Hakkn -baka bir ey

deil- varln ayns olduunu gören kimsedir. Mümkünlerin varlk ile

nitelenmesi ise. Hakkn kendisi nedeniyle onlarnd varlklaryla zuhûr

etmesi demektir. öyle ki, onlarn varlklarn Allah’tan kazanmalar,

O’nun varlk olmas bakmndandr. Çünkü kazanlm varlk -ki o zu-

hur edendir- bu d varlklar hakknda hüküm vermenin ta kendisidir.

Bu nedenle Rabbiyle ‘Allah’tan baka ilâh yoktur’ der.

Rabbinin niteliiyle ‘Allah'tan baka ilâh yoktur’ diyen, Hakkn

mutlak birlii ve zat bakmndan ‘Allah’ ve ‘Rab’ diye isimlendirilen

olmadn gören kiidir. Çünkü O, izafet kabul etmez. Ayrca bu tev-

hidi benimseyenler, Rab diye isimlendirilen eyü bir merbub [rabb

olan, terbiye edilen], Allah diye isimlendirilenin ise, meluh [ilah olan]

gerektirdiini görür. O’nn hakknda Rab isminin sabit olmasnn ise,

kendisinden varlk kazanmalaryla gerçeldetiini bilirler. Çünkü Rab,

merbubunu talep eder. Öyleyse merbub, er-Rab isminin sabit olmas-

nn ilkesidir. Haldun varl ise, mümkünlerin varl için asildir. Böyle-

ce kii, ‘Allah'tan baka ilâh yoktur’ ifadesinin zadn bir gerei olmad-

n görür. Bunun üzerine, merbubun (rabbn kulu, rabh) Rabbi nite-

ledii özellikle ‘Allah'tan baka ilâh olmadn’ görür. Kendimizi bil-

mek, Rabbi bilmemizin ilkesidir. Hz. Peygamber öyle der: ‘Nefsini bi-

len Rabbini bilir.’ O halde varlmz O’nun varlna bal iken O’nu

bilmek kendimizi bilmeye baldr. Baka bir ifadeyle Hak bir açdan

asl olduu gibi biz dc baka bir açdan asiliz?

Haliyle ‘Allah'tan baka ilâh yoktur’ diyen ise, ilerinde Allah’tan

bakasna dayanan kimsedir. Elde etmek istedii eyi kendisine dayan-

d kimseden elde edemez ve kaplar bütün yönlerden yüzüne kapat-

lrsa, zorunlu olarak Allah’a döner ve haliyle öyle der: ‘Allah'tan baka

ilâh yoktur.’
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Bütün bu snflar, iman ile nitelenmez. Çünkü onlarn içinde bu

kelimeyi taklit ederek söyleyen kimse bulunmaz. Kendi hükmüyle ‘Al-

lah'tan baka ilâh yoktur
5

diyen ise, onu ari’nin sözü olmas nedeniyle

söyleyen kimsedir. Çünkü ari, bunu söylemeyi kendisine farz klm ve

onu söylemesine hükmetmitir. Bu hüküm olmasayd, Allah’a yakla-

mak maksadyla onu söylemeyecekti. Hatta söylese bile, öreten ve ö-
renen biri olarak söyleyecekti.

eyhimiz Ulya’l Ebu’l-Abbas el-Ureybi’nin huzuruna girmitim.

eyh, Allah isminin zikriyle kendinden geçmi, oa baka bir ey ekle-

miyordu. Bunun üzerine öyle dedim: ‘Efendim! Niçin ‘Allah'tan baka

ilâh yoktur
5

demiyorsun.
5 öyle dedi: ‘Evladm! Nefesler Allah’n elin-

dedir, benim elimde deiller ki! Ben de Allah ‘yoktur
5

veya ‘ilâh yoktur’

derken canm alr diye korkuyorum. Bu durumda olumsuzlamann

vahetinde (yalnzlk ve korku hali) canm alnr. 5 Baka bir eyhe bunu

sordum. öyle dedi: ‘Allah'tan baka ‘Ben Allah'm
5
diyen birini ne gör-

düm ne duydum. Dolaysyla yok sayacam kimse görmedim ki, senin

duyduun [eyh] gibi ‘Allah, Allah
5

diyeyim.
5

Bu ismi Allah’ birleme ibadetini yerine getirirken kullandk. Çün-

kü Allah ismi, bütün lâhi isimlerle nitelenmi toplayc isimdir. [Al-

lah’tan baka] Tapnlan herhangi bir eyin bu isimde bir ortaklnn
olduu aktarlmamtr. lâh vc benzeri gibi dier isimler ise, böyle de-

ildir. te bu kadar bir sözle, ari söylemeyi emrettii için söylendi-

inde, iman gerçekleir. ari ‘Allah'tan baka ilâh yoktur
5

deyinceye ka-

dar demi, ‘Muhammed Allah’n elçisidir
5

deyinceye kadar dememitir.

Bunun nedeni, tevhide dair bu tankln peygamberlik hakkndaki ta-

nkl da içermesidir. ‘Allah'tan baka ilâh yoktur
5
diyen kimse, onu an-

cak Allah'n peygamberinin (sav.) sözü olduu için söylediinde mü-

min olabilir. Allah’n peygamberinin sözü olduu için söylediinde ise,

bu davran, peygamberin peygamberliini onaylamann ta kendisidir.

Bu özel ifade peygamberlie tankl da içerdii için, ari öyle

demedi: ‘Muhammed Allah'n peygamberidir
5

deyinceye kadar [onlarla

savamakla emrolundum]. Baka bir yerde ise, onu söylemitir ki, kas-

tettiimiz imandr [hadisidir]. man, duyuyla alglanan bir ey deil, bir

anlamdr. Söz konusu hadiste Peygambere ve onun -Allah’tan bir akta-

rm olmakszn- kendi nezdinden yasa yapp getirdii eylere [sünnet]
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inanmak Allah’a inanmaya bititirilmitir . Allah’a iman etmek, namaz

klmak, zekât vermek, haccetmek ve oruç tutmak zikredildiinde -ki bü-

tün bunlar Allah katndan olan eylerdir- bn Ömer hadisinde öyle ek-

ler: ‘Allah'tan baka ilâh olmadna iman edip bana ve getirdiime na-

nncaya kadar insanlarla savamakla emrolundm.’ Burada iman denil-

mesinin nedeni, taklitçi münafklarn varlnn dikkate alnmasdr.

Çünkü bu münafk, bunu kalbiyle inanmakszm söyler. nkarc münafk

ise, bunu ne peygamberin sözü olduundan -ki o Allah’n kitabndan

onun Allah’n peygamberi olduunu bilir- ne de akl delilinden söyler.

Tevhit tanklna bitimi peygemberlie tankl telaffuz etmede

bize Allah’n örettii ilahi bir sr vardr. Bu sr udur: ari’ni bildir-

dii ve niteledii tek ilâh akln alglad birlenen ilâh deildir. Çünkü

akln tevhit anlay, Allah’n birliine tankla peygamberlie tankl
da bititirmeyi kabul etmez. Dolaysyla ari’nin kendisini bilmesi ba-

kmndan tevhit, teorik akln kabul ettii tevhidin ayn deildir. eriatn

kendisine ibadet ermeye ve birlemeye çard ilâh, zatnda deil, ilâh

olduu mertebedeki ilâhtr. Bunun için, O’nun kendisini niteledii in-

mek, istiva etmek, beraberlik, tereddüt etmek, düünmek vb. gibi eri-

attan soyutlanm srf akim tevhid anlaynn kabul edemeyecei Özel-

liklerle nitelememiz geçerli olabilmitir.

te [eriatn bildirdii] bu ilah, kendisini gönderenin birliine ta-

nklna peygamberin kendi peygamberliine tankln bititirmeyi

gerektiren bir mabuddur [ibadet edilen]. Bu nedenle peygamberlie ta-

nklk Allah’n birliine tankla eklenir ve her gün be vakir namazn

ezan ve kametlerinde otuz kere öyle denilir: ‘Allah'tan baka ilâh ol-

madna tanklk ederim. Muhammed’in Allah’n peygamberi olduu-

na tanklk ederim.’ Peygamberlikle ilgili bu tankl telaffuz edenler-

deki bu ayrtrma, tevhidin tanklndaki ayrtrma gibidir. Öyleyse,

[bütün] mertebelerde bu üsluba göre yürümelisin!

Allah’a ve peygamberine iman etmek, peygamberin Allah katndan

ve kendi katndan getirip sünnet ve eriat olarak ortaya koyduu her e-

ye inanmay içerir. Onun sünnet yapt eylere inanmak ise, iyi bir adet

ortaya koyan kimsenin sünnetine iman içerir. Röylece [bir yandan] e-

riat ve [öte yandan] sabit hükmü geçersizletirmeyen tevik edilmi

ibadetin ortaya çk, kyamet gününe kadar sürer.
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Bu hüküm, bu ümmete özgüdür. Hüküm derken, bu ümmeti e-

reflendirmek için ortaya konulan eyin sünnet diye isimlendiriliini kas-

tetmekteyim. Daha önceki ümmetlerde ise, ruhbanlk diye isimlendiri-

lirdi. AUah öyle buyurur: ‘Onlarn icat ettii ruhbanlk™ Bu ümmetin

yaptklar hakknda ari’nin ‘sünnet’ diye isimlendirdii eye ‘bidat
5
di-

yen kimse, sünnete uymamtr. Bunun bilgisinin ulamad kimse ise

farkldr. [Sünnete] uymak bir ey üretmekten daha iyidir. Uymak ile

bir ey üretmek arasndaki fark bilinir. Bu nedenle ari onu ‘bidat
5

diye

isimlendirmemi, ‘sünnet5
diye isimlendirme eiliminde olmutur. Bir

ey üretmek, asl olan bir örnei olmakszn bir eyi ortaya çkarmak

demektir. Allah kendisini öyle niteler: ‘Gökleri ve yeri örneksiz yara-

tandr.’ Yani Allah, önceki bir örnek olmakszn onlar var edendir.

nsan eriatta asl olmayan bir adet uydurmu olsayd, yapt bidat

olaca gibi onu kabul etmemiz de doru olmazd. Bu nedenle ari,

uydurmak-üretmek lafz yerine sünnet lafzn kulland. Çünkü sünnet

merudur. Nitekim Allah Hz. Muhammed’e peygamberlerin [kendile-

rine deil] rehberliine uymay emretti. ‘Allah hakk söyler ve doru yola

ulatrr™

Yirmi dokuzuncu ksm sona erdi. Ardndan otuzuncu ksm gele-

cektir.





FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN
OTUZUNCU KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla

ALTMI SEKZNC BÖLÜM
Temizliin Srlar

Basiretle bak, temizliin srrm görürsün açkça,

Uyank ve arnm kimselerin üzerinde, kolayca.

Nice temizler var ki, temizlikle vasflanmad.

Ledün deryasna dalp battnda

Tuzlu deryaya hayat batsa bile

Hakikat deryasndan bir geçit bulamaz.

nsan temizlik için tek ta kullansa yürümü olur

Önceyaam olan kimsenin örnek alnan sünnetine göre.

Çift yaparsa, hüsrana uram olarak döner

Onu isteyen örtünün bâtnndan ayrlr

ki avucu tek olarakykamsa,

lkyaratl üzere, arzusuna kar cimrilii devam ediyordur.

Bereketli ve korunmu avuç ortaya çkmamtr
Tevekkül klc çekilip parlamadkça
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Yüzünü doru ykayann hayas da salkldr

Artk ne zaman istese, perdelen kaldrabilir

Su ban saçlarna demez ise

Avuçlar da ense kökünde durmazsa

Kölelik boyunduruundan kurtulmam demektir.

‘Bakalar’ ona helak menzilinde boyun edirmitir

Yolculuunu (ayaklarm) ykarken Kürsü’yü görmemise

Sakalnn temizlii eksik kalm ve arnmam demektir

nsan azna su verir, ama

ddiadan uzak durmaz ve iddiasn yerine getirmezse

Ya da vuslat kokusunu duymadan burnuna su çekerse

Sümkürür, ama kibir kendisini helaka götürürse (abdest alm deildir)

Sözlerin en güzeline kulak verirse,

Kulan temizlemi saylr.

Abdestliyken mest giyen yolcu

Mesh yapar üç gün boyunca, srr’nda ise. gizlilik vardr

Yolcu deil de, evinde duruyorsa ,

Mesh süresi bir gündür, kazasz!

Meshte bir sr var ki, açklayamam

Eklemlerim ve hatta her yanm kesilse.

Onu, sarglar üzerine mesh takip eder ki, açktr (bunun srr)

Dünyann görünenyann istemeyen her mürit için.

Temiz su bulamazsa bir insan

Tertemiz topraktan teyemmüm almak yeter.

Bir yüzüne, bir de ellerine mesh yapar.

Ama isterse, iki kez yapar, daha da iyisi!

Cünûb oldu mu bir insan tamamen ykanr

Tpk hazlar onun üst parçalarna yayld gibi.

Baksana, Allah yaratklarn dikkatini çeker
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Kaburgalar ile eklemler arasndan kendilerini çkartmasna.

te bu, temizliinin kendisini kaplad kimsedir

Nezih bazlarda kaybolsa bile, kendinden geçmez.

Herhangi birfarz unutan insan

Yineler, onun gereim kaza ve telafi eder.

Birfarz deil de sünneti ihmal eden ise

(Hakka) Yaknl hak etmemi ve arzulara ulamam demektir.

Her ibadette durum böyledir.

leri bilmeyen, bilen gibi olur mu?

Ariflerin temizliidir bu, bak!

Onlarn grubundan olursan, kazanrsn seçilmi yaknl!

in görünen yüzü bu ise, bir de gözlerden gizlenen var ya

Kat be kat daha yücedir!

Allah bizi ve sizi kendisinden bir ruh ile desteklesin, bilmelisin ki,

temizlik nezafet demek olduu için, onun bir tenzih nitelii olduunu

anladk. Temizlik, maddi ve manevi temizlik, baka bir ifadeyle kalp

temizlii ve belirli organlarn temizlenmesi olmak üzere ikiye ayrlr.

Manevi temizlik, nefsi kötü ve yerilmi huylardan, akl ise kötü düünce

ve kuku kirlerinden temizlemektir. Srrn temizlii ise, bakalarna

bakmaktan temizlemektir. Organlarn temizliine gelince, bilmelisin ki,

her organn manevi bir temizlii vardr. Runlar et-Tenezzülâm’l-

mûsuliyye’nin temizlik bölümünde zikretmitik. Maddi temizlik ise,

nefsin doal ve alkanlk olarak tiksindii pis eylerden temizlenmektir.

Bu iki temizlik farz klnmtr.

D-maddi temizlik iki türdür: Birincisi daha önce zikrettiimiz

nezafettir. Dieri ise, zorunlu-özel hallerden kaynaklanan belirli özel

yerlerdeki belirli özel uygulamalardr. Dice bunlara ilave yaplamad
gibi onlardan bir ey de eksiltilmez. Zikredilen bu temizliin dinen üç

ismi vardr: Abdest, [bütün bedeni ykamak] gusül ve teyemmüm. Bu

tür temizlik üç eyle yaplr. Bunlardan ikisi hakknda görü birliine

varlmken birinde görü ayrl vardr. Görü birliine varlm iki

araç, genel anlamda su ve topraktr. Burada topran yerden ayrlp ay-
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rlmamas önemli deildir [toprak ya da tula gibi toprak ürünleri].

Bilhassa abdestte olmak üzere, görü ayrlna düülmü temizlik arac

ise, eki hurma suyudur (nebîz). Aynca, yerden ayrtrlm topraktr

[abdestte]. Çünkü zikrettiimiz tarzdaki topran dnda, onun hak-

knda da görü ayrl vardr.

Bu temizlik, müstakil bir ibadet olabilir. Nitekim Hz. Peygamber

onun hakknda öyle buyurur: ‘Nur üstüne nurdur/ Bazen ise, ancak

temizliin varlyla geçerli ya da daha faziletli olabilecek belirli-özel bir

ibadetin geçerlilik koulu olabilir. Temizliin müstakil ibadet olduu

birinci k, abdest üzerine abdest almak örneindeki gibi, ‘Nur üstüne

nurdur.’ kincisi ise, bu temizlenme sayesinde geçerli olabilecek bu iba-

detin yaplmasnn önündeki engeli kaldrmak ve onu yaplabilir hale

getirmekle ilgilidir. Burada temizlik, o ibadetin emredilinde asl olarak

bulunur.

Bu temizliin yapld eylerden biri, engeli kaldran ve yaplmas-

n mübah klan bir temizlenme arac olabilir. Bu araç, hiçbir görü ayr-

l olmakszn, abdestte su ve eki hurma suyudur. Baka bir temiz-

lenme arac ise, yaplmas farz klnm vakitte belirli bir fiilin ilenme-

sini mübah klar, [fakat] aradaki görü ayrlklarna göre engeli büsbü-

tün ortadan kaldrmaz. Bu ise topraktr. Bana göre, [toprakla teyem-

müm] fiilin ilenme vaktinde engeli ortadan kaldrr ki, bu durum kaç-

nlmazdr. [Buna kar bir görü olarak ileri sürülen] ari’nin su bulun-

duunda tekrar abdevSt almay emretmesi ise, [bana göre] baka bir hü-

kümdür. Nitekim daha önce ortadan kalkm iken, engel tekrar geri

döner. Topran dnda yerden ayrlm eylerde ise görü ayrl var-

dr.

Allah öyle buyurur: ‘£y iman edenler! Namaz klmak için kalkt-

nzda, ellerinizi dirseklere kadar ykaynz. Banz mesh ediniz. Ayaklar-

nz da.™ ‘Ayaklar’ kelimesi [ykamak fiilinin nesnesi olarak] fetha ve

[mesh etmek fiilinin nesnesi olarak da] kesra okunabilir.
‘

Topuklara ka-

dar. Cünüb iseniz temizleniniz. Hasta veya yolculukta iseniz veya biriniz tu-

valetten gelmise veya kadnlara yaklatysanz ve su bulamadysanz, temiz

toprak ile teyemmüm ediniz. Yüzünüzü vc ellerinizi onunla mesh ediniz. Al-

lah size güçlük çkarmak istemez, fakat sizi temizlemek ister.
,3a
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Baka bir âyette Allah öyle buyurur: ‘Allah size gökten bir su indirir

ki, onunla temizlenesiniz ve sizden eytann pisliini [ricz] gidermek ister.
m

Ricz [pislik] kelimesindeki z, s harfinin yerini almtr. Bu okuma, [srat

yerine] ‘zrat
3
diye okuyan kimsenin okuyuudur. Bu, yani s ile okuma,

bn Reidin okuduu dildir. [Baka bir kraat bilgini] Hamza ise, z

[zrat diye] harfiyle okur. Dier kraat imamlar ise Sad harfiyle okur.

578 ylnda, (Endülüs’ün beldelerinden) biliyye’nin bir beldesi

olan Kavsu’l-haniyye’deki kendisiyle öhret kazanm mescidinde Mu-

hammed b, Half b. Saf el-Lahmî adndaki eyhimizden -ki huzurunda

Kur’an okuyordum- duymutum: Kur’an okurken bn Kesir’ in okuyu-

una göre [srat’] Sin harfiyle okudum. Bunun üzerine bana öyle dedi:

‘Bir dilci, bedeviye sordu: ‘Sakar’ m yoksa ‘sekar’ mi okuyorsunuz?’

Bedevi öyle cevap verdi: ‘Ne dediini anlamadm? Fakat sanrm
‘zakar’ soruyorsun.’ Dilci öyle demi: ‘Böylece bedevi bana bilmedi-

im üçüncü bir okuyu söylemi oldu.
5

el-Ferrâ öyle der: ‘Rics, pislik demektir.’ Suyun pislii giderdii

ise kesindir. Dinî temizlik ise ‘eytann pislii’ni giderir. Allah Teala

öyle buyurur: 'Elbiseni temiz tut.’
32

mru’l-Kays öyle demitir:

Bir huyum seni üzmü ise

Elbisemi elbisenden sök çkart

air ‘elbise’ derken sevgi ve kavumay kast etmitir. Hz. Peygam-

ber ise, kutsi bir hadiste Rabbinin öyle buyurduunu bildirir: ‘Beni

yerim ve göüm sdramad, mümin kulumun kalbi sdrd.’ Allah’n

isimlerinden biri el-Mümin’dir. Bu isimle ahlâklanan kimse, hiç kuku-

suz ki kalbini temizlemi demektir. Çünkü kalp iman mahallidir. Böyle-

ce, Hakk sdrma ve rabbani tecelli [kalpte] gerçekleir.

Genel temizlik -ki ykanmak demektir-, cinsel iliki nedeniyle al-

nan hazla benlii kuatan bilinçsizlik halinden temizienmektir. [Cinsel

ilikinin bu durumu iirde öyle anlatlr]:

Bana süka (yldz) gibi göründü, o da beni ay gibi gördü.
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Özel anlamda temizlik ise, baz organlar ykamak ve meshetmekle

snrl olan abdest demektir. Bu temizlik bilinen makamlara ve deerli

tecellilere dikkat çekmektir. Bunlarn arasnda kuvvet, söz, nefesler,

doruluk, tevazu, haya, sema ve sebat bulunur. Bunlar, abdest organla-

rdr ve Allah’a yaklamada sonuçlar olan deerli duraklardr.

Bt ruhsal temizlik iki eyle yaplr: Ya, hayat srrnn temizlenmesi

veya unsurdan olumu kozalams yapnn temizlenmesidir. Hayat

srryla abdest, el-Hay ve el-ICayyum’u müâhede ermek demektir. Ya-

ratln aslyla abdest almak ise, oullarn asl olan baha’da gerçekleir

ki o da, yeryüzü ve topraktr. Bu ise, seni kimin yarattm örenmen

için, zann hakknda düünmek ve onu aratrmaktan baka bir ey de-

ildir. Çünkü Allah
c

ve nefislerinizde âyet vardr. Görmüyor musunuz?’33

âyetiyle seni kendine çevirmitir. Hz. Peygamberin hadisinde ise öyle

denilir: ‘Nefsini bilen Rabbini bilir.’

Allah, ayrnty [örenmen için] seni kendine yöneltmi, incelemen

ve akl yürütmen için de [bu aynntya ait] özeti senden gizlemitir. Al-

lah ayrnt hakknda öyle der:
c

insan süzülmü topraktan yarattk™ Söz

konusu olan Âdem’dir.
‘

Sonra onu yerleik bir mekânda nutfe yaptk.™

Kastedilen, nutfelerin dütüü ve yldzlarn mevkileri olan (mevâkiün-

nücûm) rahimlerde çocuklarn yaratlmasdr. Bu da ‘yerleik bir yer’

diye ifade edildi.
‘Sonra nutfeyi alaka yaptk. Alakay mudga yaptk.

Muday 1 ise kemikler yaptk ve kemiklere et giydirdik.™ Böylece beden ay-

rntl olarak tamamland. Çünkü et, damarlar ve sinirleri de içerir.

1 ler tavrda ona ait bir âyet var

Benim muhtaç olduumu gösteren.

Ardndan, insann ‘insan’ olmasn salayan ‘düünen nefs’in yarat-

lm âyette özetleyip öyle buyurdu: ‘Sonra onu baka bir yaratlla ya-

rattk.’ Allah, bu açklamayla sana mizacn hakikatinin [oluumunda]

bir etkisinin olmadn bildirdi. Bu bildirim, kesin bir ifadeyle olmasa

bile, yine de açktr. Buradan sadece ‘seni düzenledi ve sana denge verdi
537

âyetini açklayalm. Bu ifade, ayrntl açklamay ifade ederken tavrdan

tavra girmekle ilgili söylediidir. Allah öyle buyurur:
‘
Diledii herhangi

bir surette seni terkip etti.™ Burada terkip etmeyi neiyete [ma-âe] bi-

titirdi, [Daha önce oluan] Mizaç özel ve belirli bir ruhu gerektirseydi,
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âyet ‘diledii herhangi bir surette’ demezdi. ‘Herhangi’, tpk ‘ne’ edat

gibi belirsizlik bildirir. Çünkü o, her ey için kullanlan bir edattr.

Böylece Kur’an, mizacn özü gerei bir sureti gerektirmediini

açklad. Fakat meydana geldikten sonra suret [nefs], bu mizaca muhtaç

olur ve [fiilleri için] ona döner. Çünkü o, içerdii kuvvetlerle birlikte

mizaçtr. Nefs ise, bedeni ancak o güçler sayesinde yönetebilir. Çünkü

güçleriyle birlikte mizaç, suret için [nefs] marangozluk veya söz gelimi

bina yapan sanatkâr için araçlar gibidir. Aletler hazrlanp salam bir

ekilde yapldnda, özleri gerei ve halleriyle, bir sanatçy talep eder.

Bu sanatkâr, onlar ile yapaca eyi yapar. Fakat araçlar, sanatkârn Ali,

Veli, Halit, Ömer yeya belirli bir kii olmasn belirleyemez.

Bir sanatkâra araç kendiliinden [yapaca eyi] yapma imkân ve-

rir. Bu noktada alet, bu imkân sunmada seçim hakkna sahip deildir.

Sanatç da, [kendisine verilen bu imkânla], her arac yatkn olduu ie

yönlendirerek araçlarla yapaca eyi yapmaya koyulur. Araçlarn bir

ksm mükemmeldir. Bunlar, yaratllar tam olan eylerdir. Bir ksm
ise mükemmel deildir. Bunlar yaratl tam olmayan eylerdir. Arac

kullanan kii, aracn yetkinlikten eksiklii ölçüsünde, iini eksik yapar.

Bu durum, zattan kaynaklanan kemalin Allah’a ait olduunu örenmeyi

salar.

Böylece Hak, bakp düünesin ve böylece süre uzasa bile Allah’n

‘seni anlamsz yaratmadn’ örenesin diye, sana bedeninin ve ruhu-

nun mertebesini açklad.

Acaba niyet -ki kast demektir- [yukarda belirttiimiz] bu bakma-

nn geçerlilik art mdr deil midir? Bu konuda görü ayrl vardr.

Allah öyle buyurur: ‘Temiz topraa teyemmüm ediniz
’39 Yani, bu ibadet-

te kullanm için pislik gibi bir engel içermeyen topraa yöneliniz. Suyla

temizlenirken ise kasttan söz etmedi. Çünkü âyet, genel anlamda suya

yönlendirdi, yoksa göreli suya yönlendirmedi. Göreli su, Araplarda iza-

fe edildii eyle belirlenmitir. Bir Arab’a ‘bana su ver’ dediinde, sana

göreli olmayan genel bir su getirir ve bundan baka bir ey de anlamaz.

Her peygamber kavminin diliyle gönderildii gibi her kitap da gönde-

rildii topluluun diliyle indirilmitir. Hz. Peygamber öyle der:

‘Kur’an benim dilimde indirilmitir.’ Kastedilen, açk bir Arapçadr. Al-
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iah öyle buyurur:
‘
Biz onu Arapça bir Kur'an yaptk, umulur ki

anlayasamz. H!>

Bu nedenle Kur’an suya yönelmekten söz etmedi. Çünkü su, haya-

tn srrdr. Topran aksine su, kii niyetli olsa da olmasa da, özü gere-

i hayat verir. Teyemmüm eden kii ise, ‘temiz topraa5

niyedenmese

bir yarar salayamaz. Çünkü toprak, kat bir cisimdir, yaylmaz. Onun
ruhu niyettir. Çünkü kast [niyet], ruhsal bir anlamdr. Bu nedenle te-

yemmüm eden kii, toprak ve aradaki görü ayrlna göre yere [yer-

den ayrlmam topraa] yönelirken özel bir niyete muhtaçtr. Su ile

abdest alan ise, hiçbir görü ayrl olmakszn niyete muhtaç deildir.

Bu nedenle Allah ‘ykaynz’ demi, ‘temiz suyla teyemmüm ediniz
5

de-

memitir.

öyle denilebilir: ‘Ameller niyetlere göredir ve niyet de kast de-

mektir. Abdest de bir ameldir.’ Buna kar deriz ki: Söylediinizi kabul

ederiz. Biz de o kanaatteyiz. Fakat niyet burada suyla deil, amelle ilgi-

lidir. Su ise amel deildir. Kast, topraa aittir. Hadise göre abdest,

suyla amel olmas bakmndan deil, ‘amel’ olmas bakmndan niyete

muhtaçtr. Dolaysyla burada su amele uyar. Niyetle yaplmak istenen

ey ameldir. Burada kast temiz topraa aittir. Onunla amel etmek ise,

(dinde) fiile balarken baka bir niyete gerek duyan doal bir itir. Ni-

tekim abdestte, ykanmada ve meru bütün amellerde suyla amel etmek

de ihdasa muhtaçtr. îhlas da [niyet gibi] emredilmitir. hlas hiçbir gö-

rü ayrl olmakszn niyet demektir. Allah öyle buyurur:
‘
Onlar dini

sadece Allah'a halis klmakla memur oldular.’
4 ' Âyette bir sr vardr. hlas,

inceleme ve hakikatini saptamada fakihlcrin bizim takip ettiimiz yön-

teme göre incelemedikleri bir konudur. Anla!

Kur’an su için ‘suyla teyemmüm ediniz’ dememitir. Öyle deseydi,

abdest alan kii bir ruha ihtiyaç duyard ki ruh niyettir. Su ise, kendili-

inde ruhtur. Çünkü o, kendi zatndan hayat verir. Allah öyle buyu-

rur: ‘Her eyi sudan canl yaptk.’42 Her ey canldr. Çünkü her ey, Al-

lah’n övgüsünü tebih eder. Su da eylerdeki hayatn asldr. Bu neden-

le abdestte niyetin abdestin geçerlilik art olup olmad konusunda e-

riat bilginleri arasnda görü ayrl vardr ki bunun nedeni belirttii-

miz srdr.
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öyle iddia edilebilir: ‘Abdcsttc niyeti [art] saymayan bilgin, cü-

nüplükten temizlenirken [geçerlilik ârt] saymaktadr. Her iki ibadet

ise suyla yaplr. Su her ikisinde de hayatn srrdr. 5 Bu iddiaya öyle

karlk veririz: Cünüblük bir su olduu için [sudan kaynakland için],

içerdii hükmî kirlenme nedeniyle eriat ondan temizlenmeyi dikkate

almtr. Kirlenmenin nedeni, cünüb yapan suyun [bedendeki] ahlat[-

erbaada] bulunan suyla katmas ve cünüblüün kandan dönümü bir

sü olmasdr. Böylelikle cünüblük, hayat srrnda suyla ortak olmu, do-

laysyla birbirlerine kar koymulardr. Belirttiimiz nedenle su, tek

bana, cünüblük kirini gidermeye güç yetirememitir. Bu nedenle cü-

nüp, ykanrken suyu destekleyen bir ruha muhtaç kalmtr. Dolaysyla

niyetin yardmna gerek duymutur. Niyetin etkisiyle -ki o manevi bir

ruhtur- suyun hükmü birlemi, ykamayla hiçbir kuku olmakszn

cünüblük kirini ortadan kaldrmlardr. Ebu Hanife ve bu meselede

onun görüünü benimseyenler, böyle düünür.

Bir fakih, cünüblük suyunun mutlak suyun (herhangi bir eyin ka-

tmad temiz su) gücüne kar koyamayacam dikkate alabilir. Bü

yoruma göre su, karmlarla katmasyla kandan bakalaarak oluma-

d gibi fark da younluk ve renkte ortaya çkmaz. Böyle bir fakih,

cünüblük suyunun mutlak suya kar koymada zayfkaldn, bu ne-

denle ciinüblükren temizlenirken niyere gerek olmadn düünür. Ha-

an b. Hayy böyle düünür. Bunlara kar çkan fatihler . ise,- bu iki

imamn ve onlarn yolundan giden fakihlerin düüncesini derin bir e-

kilde incelemi deildir. Artk sen de aldm sana açkladm eye ver ve

istediini tercih et!

VASIL

[Sulann Ksmlar, Bilgilerin Ksmlar]

Bunu tam olarak örendikten sonra, bilmelisin ki, su iki ksma ay-

rlr . Biri, son derece duru ve arlkta seyrelmi, damtlm sudur. Bu,

yamur suyudur. Yamur suyu, youn bulutlardan dönümü bir su-

dur. Damtma, kendisine ilimi olan younluu ortadan kaldrmtr.

Bu su, [simgesel olarak] er’i-ledünni ilim demektir. Çünkü bu ilim ri-
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yazet, mücahede ve arnmadan meydana gelmitir. Sen de onunla [su

ve ilim] Rabbine münacat etmek için zatn temizle! Dier su ise latif-

likle bu dereceye ulamam sudur. Bu ksm, nehir ve pnarlarn suyu-

dur. Bu su, doduu ve üzerinden akt yere göre, [baka eylerle] ka-

rm olarak ortaya çkar ve bu nedenle tad deiir: ‘Bir ksm tatl, bir

ksm acdr.
1 Bu ksm tatsz, tuzsuz, ac ve zehirdir.

Yamur suyu tek bir haldedir: Temiz, duru, serin, içimi ho bir su.

Bu, [simgesel olarak] doru akl ve fikirlerin bilgileridir. Çünkü düün-

ceden (fikir) kazanlm akl ilimleri bakalaarak kirlenir. Çünkü onlar,

düünen akl sahiplerinin mizacna baldr. Aklc, ancak duyulur mad-

deleri, [bunlardan soyutlayarak da] hayalde bulunan eyleri inceler. Ka-

ntlar da benzer eylere dayanr. Böylelikle akl sahiplerinin tek bir ey

hakkndaki yarglan farkllat gibi bir kiinin farld zamanlarda tek bir

eydeki hükmü de deiir. Bu hüküm deiiminin nedeni ise,, mizaçla-

rn ve yaratlta bulunan karm ve unsurlarn [zaman içinde] dei-

mesidir. Böylelikle aklclarn tek bir ey hakkndaki yarglar birbirin-

den farkl olduu gibi ayrntlar dayandrdklar esaslar hakkndaki yar-

glar da farkllamtr.

lahi-ledünni ilmin tek bir tad vardr. Alnan tatlar deise bile te-,

mizligi deimez: Temizdir, bir ksm ise, daha remizdir. Bu ilim, du-

rudur ve ona kir karmamtr. Çünkii n, doal mizaç hükmünden ol-

duu gibi [doduu] kaynaklarm etkisinden arnmtr. Bu nedenle

peygamberler, veliler ve Allah’tan haber verenler, Allah hakkndaki bil-

gilerinde hemfikir olmutur. Artmaz, eksilmez ve deimez. Onlar bir-

birini dorular. Nitekim yaarken göün suyu da farkllamaz.

timadn ve kalbindeki temizliin bu bilgi gibi olsun! B bilgi,

yamur suyuna benzeyen eriat bilgisidir. Böyle davranmazsan, kendine

kar samimi davranmam olursun. Ayrca, zatnda ve temizliinde bu

suyun kendisinden çkt yer gibi olursun. Bu suyun acs ve tadsm

ayrt edebilirsen, bilmelisin ki sen duyular salkl birisin. Bu husus,

herhangi birinin dikkat çektiini görmediim bir konudur. Çünkü tatl

bir eyi yediinde ondaki tatll duyumsayan kii, ayn ekilde ac-sbr

otu yediinde de bunu duyumsarsa, salkl bir duyuya sahip deildir.

Akl kant da buna imkân vermez. Böylece dikkatini çekmi olduk. Sen

de meselenin farkna var! ncele!
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Ey dost! eriat ilimlerini olduu gibi riyazeder, halvetier,

mücahedeler, lüzumsuz ihtiyaç ve gereksiz düüncelerden uzaklamak-

la Allah’tan bilgi alan velilerin ve aklllarn ilimlerini elde etmeye ça-

l! Bu sular ayrt edemezsen, kötü mizaç sahibi olduunu bilmelisin.

Karmlardan [ahlat- erbaa] biri sana hâkim olmutur. Senin soru-

nunu giderecek bir çözümümüz yok. Fakat Allah sana merhamet

ederse (o baka!)

Bu bilgilerin suyundan gösterdiim eyi temizliinde kullanrsan

-ki kastettiimiz meru ilimdir-, suyla organlarm temizlediin ve pak-

ladn gibi o ilim vastasyla niteliklerini ve ruhaniliini temizlemi

olursun. lk temizliin, gece uykusundan kalkp [su içecein] kaba

daldrmadan önce, ellerini ykamandr. Bu konuda herhangi bir görü

ayrl yoktur. Gündüz uykusundan sonra elleri ykamann gereklili-

inde ise görü ayrl vardr. El, giiç ve yönetme organdr. Bu iki

elin temizlenmesi ise, sol elin 'güç yoktur [la-havle]’, sa elin ise ‘kuv-

vet yoktur, yüce Allah’tan bakasna ait [ve- lâ kuvvete illa biliahi’l-

azîm]’ ifadesinin bilgisiyle gerçekleir.

ki el,' [ayn zamanda] cimrilik ve eli skln bir gerei olarak tut-

ma ve engelleme yeridir. Bu nedenle, cömertlik, ihsan ve ba yaparak

açma ve infak eylemiyle onlar temizlemelisin. Gece uykusu, kendi gayb

âlemini bilmekten gaflet halidir. Gündüz uykusu ise, eladct âlemini

bilmekten gaflet halindir. te bu, [Hakka] izafe edilmi en güzel isim-

lerden gayb ve ehadet âlemiyle özdelemenin ve ahlâklanmamn ta

kendisidir.

Bundan sonra suyla (istinca) ve tala temizlenme (isticmar) gelir.

Bunlarn ikisini bir arada yapmak, tek yapmaktan daha iyidir. Bunlar iki

ayr temizliktir; nur içinde nur. Sünnette ve Kuran’da bu temizlikler

tevik edilmitir. stinca, kendilerinde bulunan dk (eza, ac) nedeniyle

suyla cinsel organlar temizlemektir. Dolaysyla iki cinsel organ dk-
nn çkt yer olduu gibi ayn zamanda örtülecek ve gizlenecek iki

yerdir. nsann içindeki ac (dkya benzetilerek eza) ise, gönle ilimi

çirkin düünceler, saptrc kukulardr. Sahih bir hadiste öyle bildirilir:

‘eytan insann kalbine gelir vc ona der ki; unu ki yaratt? Bunu kim

yaratt? En sonunda sorar: Peki Allah’ kim yaratt?’ Kalbin böyle bir
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acdan temizlenmesi, Hz. Peygamber’n söyledii gibi, Allah’a snma
ve soruya son vermekten ibarettir.

Bu ikisi, [ön-arka cinsel uzuvlar], avrettir. Baka bir ifadeyle bun-

lar, insann kendisine vesvese vermesine yol açan eylere meyillidir. n-
san, asl ve ayrnt konularnda dindarlna zarar veren eylerle kendisi-

ne vesvese verir. Arka, asl dk (eza) yeridir. Zaten bunun için var ol-

du. Kadn ve erkekteki dier iki cinsel uzuv ise (kadn ve erkein ön

uzuvlar) ise bu asln feridir. Onlarn iyilie dönük bir yönü olduu gi-

bi kötülüe dönük bir yönü de vardr. yilik ve kötülük, evlilik ilikisi

ve zinadr.

Baknz! Az bir suya pislik bulatnda onu etkiler ve artk o su

kullanlmaz. Su da, pisliin üzerine döküldüünde onun hükmünü or-

tadan kaldrr. Tpk bunun gibi kukular, zayf imanl ve düünceli

kalplere geldiinde, onlara etki eder. Pislik, bir deryaya dütüünde
onda silinip gittii gibi bilgiyle ve Ruhül-kuds ile desteklenmi güçlü

kalplere kukular dütüünde de böyledir. nsan ve cin eytanlar, lâhi

ilimden nasiplenmi birine bu kukulan getirdiklerinde söz konusu kii,

kukularn d varlm deitirir. Bu insan, Allah'n kendisine ihsan et-

tii ilah rahmetin inayetinden elde ettii ledünni bilgi iksiriyle, kuku
kurunlarm altna, deersiz eyleri gümüe nasl çevirebileceini bilir.

Bunun yan sra, söz konusu eylerin hangi yönden doru olduunu ve

[onlardan etkilenmek bir yana] onlara tesir yapar. te, ruhsal istincanm

sim budur.

Abdest alan kii, istinca etmeyip tala temizlik yaparsa (isticmar),

bunun, mukallidin temizlii olduunu bilmelisin. Çünkü cemre [ta-

lar], çouldur [cemaa] ve ‘Allah’n eli cemaatn [topluluk] üzerindedir.’

‘Sürüden ayrlm kuzuyu kurt kapar.’ Hadiste geçen kasibe, sürüden

uzaklam ve ayrlm hayvandr. Sürüden ayrlmak, icmaya muhalefet

etmek demektir. sticmar ise, en az üçten yukar doru devam eden tek

saylarla talar toplamak demektir. Tek olmasnn nedeni Allah'n tek

olmasdr. Öyleyse sürekli olarak müahede ettiin tek olmaldr. Tek

[vitr], intikam talebi demektir. Burada söz konusu olan ise, eytann in-

sann imanna att kukulardr. Böylece organa yerleen bu pislii

uzaklatrmak için ta toplarsn.
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Mukallit içinde bir kuku bulduunda cemaate, baka bir ifadeyle

Ehl-i sünnete (ehl-i sünnet ve’l-cemaat) kaçar. Çünkü Allah’n eli, riva-

yette bildirildii gibi, ‘cemaat’ ile beraberdir. Allah’n eli, onun destek-

lemesi ve gücü demektir. Allah’n peygamberi (sav.), cemaatten ayrl-

may yasaklamtr. Bu nedenle icma [imamlarn görü birlii], meru

hükmün delili olmada Kitap veya kesin bilgi ifade eden mütevatir hadis

gibi nassn yerini almtr. Bu temizlii tala yapmak budur.

Çirkin zikrin ortadan kaybolmas için güzel zikirle azna su ver

[mazmaza]
!
Çirkin zikir, kovuculuk, dedikodu, kötü sözü aça vurmak

demektir. Azma su vermen tilavet, Allah’ zikretmek, aralan düzelt-

mek, iyilii emretmek ve kötülükten sakndrmak olmaldr. Allah öyle

buyurur:
‘
Allah kötü sözün açktan olmasn sevmez™ Baka bir âyette ise

öyle buyurur:
‘

Kovuculuk yapan .'144 Baka bir âyette ise öyle buyurur:

cOnlarn sözlerinin büyük ksmnda hayr yoktur. Bir sadaka veya iyilik em-

reden veya insanlarn arasn düzelten kimse müstesna.™ Bu gibi örnekler

saylabilir.

te aznn temizlii budur. Sana kapy açtm. Sen de abdestinde,

guslünde ve teyemmümünde böyle devam et. Bunu senden Hak iste-

mektedir. Biz bu temizlik hakknda et-Tenezzülâtu’l-mûsuliyye isimli

kitabmzda nesir ve iir tarznda geni açklama yapmtk, oraya bak-

nz! Böylece seni yola yönlendirmi olduk.

Bu temizlii sorumlu bütün organlarnda eksiksiz olarak uygula!

Çünkü sorumlu her uzuv, bütün ibadetlerle sorumludur. Bu ibadeder

temizlik, namaz, zekât, oruç, hac, cihat vb. dince belirlenmi amellerdir.

Sen de sorumlu her uzvu kendi hakikatinin gerektirdii tarzda bu iba-

dedere yönlendirirsin. ‘Allah verdiinden bakasyla kimseyi sorumlu tut-

maz .'411'Allah her eye yaratln vermi, sonra yolu göstermitir. Baka

bir ifadeyle verdii eyi nasl kullanacan açklamtr.

nsann sorumlu organlar, sekiz tanedir. Bunlarn says artmasa da

baz ahslarda azalabilir. Bunlar göz, kulak, dil, el, mide, cinsel organ,

ayak ve kalptir. nsanda bunlara ilave bir ey yoktur. Fakat insan türü-

nün baz fertlerinde bunlar eksilebilir. Örnek olarak kör, sar, dilsiz ve

özürlüleri verebiliriz. Böyle bir durumda, hangi organa sahipsen teklif

ona yönelir.
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Bu organlarn her biriyle ilgili bütün teklifler, ari’nin hitabndan

örenilir. Organlar, bedeni yönetmekle sorumlu ve [eriatn hitabyla]

muhatap olan nefsin araçlar gibidir. Sen de, kendilerinde adaleti uygu-

lamakla sorumlusun. Hz. Peygamber, ‘ayakkabnn bir bac koptu-

unda, iki aya arasnda adaleti gerçekletirmek için dierini de çkarr

ve tek nalnla yürümezdi.’ Biz bu konulan ve onlara ait nurlan, ikram! a-

n, menzilleri, srlar, tecellileri eksiksiz bir ekilde Mevâkiu’n-nücûm adl

kitabmzda açkladk. Bildiimize göre, bizden önce böyle bir kitap ya-

zan yoktur. Ben onu h. 595 senesi Ramazan aynda, el-Meriyye

(Almeria) ehrinde onbir günde yazdm. Kitap hocaya gerek brakmaz,

hatta hoca o kitaba muhtaçtr. Çünkü iki hoca içinde biri üstün, dieri

daha üstündür. Kitap ise, hocann bulunabilecei en üst makamdadr.

O makamn ardnda kendisiyle Allah’a ibadet ettiimiz bu eriatta bir

makam yoktur. Bu kitap kimde bulunursa, Allah’n baarya erdirmesiy-

le, ona itimat etsin. Çünkü b kitabn faydas büyüktür. Kitabn dee-

rini belirtmemin yegâne nedeni, udur: ki kez rüyamda Hakk bana

öyle derken gördüm: ‘Kullarma nasihat et!’ Bu kitap, sana yapacam

en büyük tavsiyelerden biridir. Baarya erdiren Allah’tr. Hidayet

O’nun eline baldr. Biz herhangi bir güce sahip deiliz.

Yalanc blis bir keresinde doru söylemi! blis, peygamberle kar-

lam, Hz. Peygamber de ona öyle sormu: cNe haber?’ blis cevap

vermi: ‘Ey Allah’n Peygamberi! Bilmen gerekir ki Allah seni hidayet

için yaratt. Buna ramen hidayette bir katkn yoktur. Allah beni sap-

trmak için yaratt. Saptrmada da benim bir etkim yoktur.’ Bu konuda

Hz. Peygamber blis’in sözüne bir ey eklemeyip ayrlp gitmi. Ardn-

dan melekler blis ile Hz. peygamber (sav.) arasna perde olmutur.

VASIL

Yararlanabilecein kimi hususlara dikkatim çektikten sonra, bilme-

lisin k, Allah insann bütününe hitap etmi, onun zâhirini bâtnndan

ayrmad gibi bâtnn da zahirinden ayrmamtr. Belli bir aznln
dnda, insanlarn büyük ksmnn amac, eriatn zahirleriyle ilgili hü-

kümlerini bilmeye yönelmi, dinin bâtnlaryla ilgili -belirledii hüküm-
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leri bilmekten habersiz kalmlardr. Bu aznlk, ‘Allah yolunun ehli’dir.

Çünkü onlar, zâhir ve bâtn düzeyinde bu meseleyi aratrmtr. Zahir-

lerinde kabul ettikleri her dini hükmün bâtnlarna da bir uzantsnn

olduunu görmü, eriatn bütün hükümlerini böyle ele alm, zâhir ve

bâtnda Allah’n sorumlu tuttuu eylerle ibadet etmi, çounluun

hüsrana urad yerde onlar kurtulua ermitir.

Ardndan, bu konularda sapan ve saptran üçüncü bir grup ortaya

çkmtr. Bu grup, eri hükümleri alp batnlarnda onlar kullanm,

eriat hükümlerinin hiç birini zahirî anlamyla brakmamlardr. Bu

grup ‘batimler’ diy. isimlendirilir. Onlar bu konuda farkl eilimlere sa-

hiptir. Ebu Hamid el-Gazalî, el-Müstazhirî (Fedaihu'l-Bâtniyye) isimli

kitabnda onlara kar çkm, bâtnîlerin hatalarn bu eserinde açkla-

mtr. Kukusuz mutluluk, zâhir ehliyle beraberdir. Onlar, bâtn ehli-

nin bulunduu tarafn karsndadr. Tam anlamyla mutluluk ise, zâhir

ve bâtn birletiren gruba aittir. Onlar Allah’ ve Allah’n hükümlerini

bilen kimselerdir.

Allah ömür verirse, büyük bir kitap yazma niyetim vard. Onda zâ-

hirî balamlarnda yer aldklar haliyle eriatn bütün meselelerini ortaya

koymay istiyordum. Zahirdeki konular tamamladktan sonra, söz ko-

nusu meselelerin insann bâtnndaki hükümlerini ortaya koyacaktm

[ya da koyacam]. Böylcce eriatn hükmünün zâlire vc batma yayl-

dn [ortaya koyacam]
.

Çünkü Allah yolunun ehlinin amaç ve mak-

satlar bu olsa bile [zâhir ve bâtn birletirmek], her biri Allah’n anla-

y verdii kimselerden deildir. Dolaysyla herkes, zâhir ve bâtn hak-

kndaki bu hükmün ölçütünü kendi içinden örenemez.

Bu kitapta ise, ibadetlerin içinden genel konulan ele almaya yönel-

dik. Bu ise, temizlik, namaz, zekât, oruç, hac ve ‘Allah'tan baka ilâh

yoktur, Muhammed Allah’n peygamberidir’ ifadesini telaffuz etmektir

[kelime-i ehadet]. Bilhassa bu be ibadeti ele almaya özen gösterdim.

Çünkü bunlar, müslümanlm üzerinde kurulduu Islâm’n dayanakla-

rdr. Bunlar, bir ev için duvarlar gibidir, iman ise, evin kendisi ve top-

lamdr. Evden içeri girilen yer ‘kap’dr. Bu kapnn iki kanad vardr:

Bunlar, iki tankl telaffuz etmektir. Evin dayanaklar be, dörttür:

Namaz, zekât, oruç ve hac.
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Allah’n inayetini, kendisine yerleip bizi cehennemin soluunun

soukluu ve scaklndan korusun diye, bu evin ayakta tutulmasna

ayrdk. Hz. Peygamber öyle buyurur: "Ate, Rabbine ikayette bulu-

nur ve öyle der: Ya Rab! Bir parçam dierini yiyor!’ Allah Cehenneme

iki nefeslik izin verir. Birincisi kta, dieri ise yazdadr.’ [Yaz aylarn-

daki] Bütün scaklk ve hararetler kadar her türlü [ktaki] souk ve

zemherir de Cehennemin nefesinden meydana gelir. nsanlar da, kendi-

lerini günein scaklndan ve havann soukluundan korusun diye

evler edinmitir.

Akll insan, kyamet günü kendisini bu iki nefesten koruyacak bir

ev edinmelidir. Çünkü cehennem, kyamet günü bizzat gelir ve insanla-

rn topland Vakfe’ye koar: Bu esnada galeyana gelir, neredeyse Al-

lah dümanlarna öfke kusar. Böyle bir evde bulunan kimseyi ise ev, ce-

.

hennemin kötülüünden ve taknlndan korur.

Temizlik namazn geçerlilik art olduu için, ona bamsz bir

bölüm ayrdk ve namazn önüne aldk. Namazdan sonra ise zekât, ar-

dndan oruç, sonra da hac gelecektir. Elinizdeki bu kitapta ibadetler-

den bu kadar yeterlidir. Sen de bu bölümlerden her birinin ana mese-

lelerini aratr. Ben onlar zahirdeki adyla genel hükmüyle ortaya ko-

yacam. Ardndan ayn meselenin bâtndaki hükmüne geçeceim.

Bütün bahisler bitinceye kadar böyle devam edeceim. Allah yardm

eder ve destekler.

AÇIKLAMA ve ZAH

Temizliin ilk hükmü, onun temizlik [taharet] diye isimlendirilme-

sidir, Biz bunu bölümün banda zahir ve bâtn düzeylerde belirtmitik.

imdi ise -Allah’n izniyle- hükümlerinden söz edelim. Hükümler der-

ken u konular incelemekten söz ediyoruz: Temizliin vacip olmas,

kime vaciptir ve ne zaman vacip olur. Ardndan onun fiillerine, neyle

yapldna, temizlii bozan eylere, nelerden dolay temizlenmenin ge-

rektii gibi konulara bakacaz. Bunlar, eriat bilginlerinin yapp kitap-

larnda ortaya koyduu tarzda inceleyeceiz. Burada temizliin duru-

munu ele almakla yetindik. Bu meseleyi zahir ve bâtrnî düzeylerde ince-
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leyelim. Temizlie zâhirî bakmndan da deindik ki kitab okuyan in-

san artk fakihlerin kitaplarna ihtiyaç duymasn ve zikrettiimiz .eyler

ona yeterli gelsin.

Temizliin hükümlerini saptarken bilginlerin -kendi mezheplerine

göre- Kitap, Sünnet, icma ya da kyastan elde ettikleri kandara dein-

meyeceiz. Herkes, söylenen ve söylenmeyen (hikmet) arasnda gördü-

ü genel illeti göz ard etmek için kendi mezhebine uygun kant be-

nimser. B konularda fkh usulüne deinmeyeceim gibi kantlar da

ele almayacam. Çünkü sradan insanlar, kamu inceleyecek bir ko-

numda deildir. Bu nedenle biz, temel feri hükümleri ve insanlarn bu

konulardaki vacip ve vacip olmayan gibi görülerini zikredeceiz.

VASIL

Herhangi bir görü ayrl olmakszn bütün müslümanlar, vakti

girdiinde namaz klmas gereken bir insana temizliin farz olduunda

görü birliine varmtr. Ayrca temizlik, bülu çama ulam-akll

yetikine farzdr, insanlar, müsliiman olmann temizliin art olup ol-

mad konusunda görü ayrlna dümütür. Bu konuda, zahirin

hükmü budur;

Meselenin bâtnna gelince -ki söz konusu olan bâtn temizliktir-,

öyle deriz: Namazn batm ve ruhu, Hak ile karlkl konumadr.

Çünkü Allah öyle buyurur: ‘Namaz kendim ile kulum arasnda ikiye

böldüm.’ Ardndan ‘Kul öyle der, Allah da bunun üzerine öyle der’

ifadesiyle karlkl konumay zikretti. Kul bir davrannda Rabbiyle

karlkl konumak isterse, kendisini Rabbiyle konumaktan alkoyan

her türlü eyden kalbini temizlemesi gerekir. Hak ile konuma esnasn-

da böyle bir temizlie sahip olmadnda ise. Hakka münacat etmemi

ve saygsz davranm olur. Böyle bir insan, [konumak yerine] kovul-

may halt eder. Allah’n izniyle, temizliin fiillerinde bu temizliin k-

smlarm zikredeceim.

Büginlerin temizlik yetikin akllya farzdr görüü, [bürün bilginle-

rin görü birlii anlamndaki] icmayla sabittir. Müslümanln art olup

olmadnda ise, görü ayrlna dümülerdir. Bize göre de sözünü et-
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tiimiz bu temizlik akllya farzdr. Akll, Allah’n emir ve yasaklarn

bizzat Allah’tan örendii gibi Allah’n srrna aktard eyleri örenen

[akleden] kiidir. Bunun yan sra akll insan, kalbine gelen düüncele-

rin hangisinin Allah’tan, hangisinin nefsinden veya melek veya eytan

güruhundan geldiini ayrt edebilen kiidir. te, [kâmil] insan budur.

nsan, bilgi ve ayrt etmede bu dereceye ulap Allah’n kendisinden is-

tedii eyleri bizzat Allah’tan örenerek Allah’n ‘Beni kulumun kalbi

sdrd’ sözünü duyduunda, kalbinde ve onunla ilgili bütün organla-

rnda meru ölçüde bu temizlii kullanmas farz olur.

Gözün bâtn temizlii, söz gelii, eyaya ibret gözüyle ve deer-

lendirmesiyle bakmaktr. Böyle bir insan, gözünü anlamsz yere kul-

lanmaz. Böyle bir davran ise, dince belirlenmi temizlii ilgili yerler-

de tam olarak kullanabilen kimse yapabilir. Allah öyle buyurur: ‘Bunda

göz sahipleri için ibret vardr.'47 Burada ibreti gözlerin fiili yapmtr. [b-

ret alarak bundan baka bir sonuca ulamak anlammdaj tibar ise, kalp

gözlerinin eylemidir. Allah âyette ba gözünü zikretti. Çünkü onlar,

kalp gözünün fiili olan itibar yapabilecei veriyi batma ulatran araç-

lardr. Bütün organlar böyle ele alnmaldr.

Bilginlerin temizliin farz olma art olarak müslümanlk hakkn -

daki görüleri ise, onlarm baka bir görüüyle irtibatldr. Bu ise, kâfir-

lerin eriatn ferî meseleleriyle sorumlu olup olmad hakkndaki gö-

rüleridir. Bir münafk abdest aldnda, bir farz yerine getirebilir mi,

getiremez mi? Bu konu, bütün dinî hükümleri içeren bir görü ayrl
sorunudur.

Bizim görüümüz udur: Mümin, kâfir, münafk, ksaca bütün in-

sanlar, dinin ferî meseleleriyle ve asllaryla muhatap ve sorumludur.

Onlar, kyamet günü eriatn asl konularyla olduu gibi ferî meselele-

rinden dolay da hesaba çekilecektir. Bu nedenle münafk ‘Cehennemin

en derin yerinde olacaktr.’ Buras atein içidir ve münafk ‘kalplere eri-

en’ ate ile azap görecektir. Çünkü münafk, dünyada dinî hükmün bi-

çimsel yapsn yerine getirmiti. Bunlara örnek olarak kelime-i ehadeti

telaffuz etmek, peygamberi açktan dorulamak ve zahirî amelleri yap-

may verebiliriz. Ancak onlarn -kalplerinde imann zerresi bulunmaz.

Bu kadaryla onlar, kâfirlerden ayrlr ve kendilerine ‘onlar iki yüzlüler-

dir’ denilir. Allah öyle buyurur: ‘Allah bütün iki yüzlüleri ve kâfirleri Ce-
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hennemde toplayacaktr™ Böylcce Allah mekân zikretti. Münafklar,

‘Cehennemin en aasnda azap görür.’ Kâfirler ise, daha yukarda ve

aada azap görür.

Allah Cehennem ateindeki azap için bir takm mertebe ve tabaka-

lar düzenlemitir. Bunlar, belirli organlarla yaplan amellere bir ölçüye

göre -ki onu aamazlar- tespit edilmitir. Bu balamda ate müminin

iman mahalline (kalp) kesinlikle ulaamaz. Dolaysyla, müminin ‘kalp-

lere nüfuz eden’ atete pay yoktur. Gerçi orada iman kendisinden çk-

mtr. Fakat imann inayeti, insandaki iman mahalline nüfuz etmitir.

man kendisini korumak ve azaptan Allah’n diledii kadarn uzakla-

trmak için kendisinden çkar. Nitekim iman, günah ilendiinde dün-

yada da insandan çkar.

Hz. Peygamber arap içen, hrszlk yapan ve zina eden mümin

hakknda öyle buyurur: ‘Bir mümin mümin iken böyle günah ilemez.’

Yani, söz konusu günah ilerken mümin deildir. Baka bir hadiste ise

öyle buyurur: ‘iman bu esnada -yani o fiili ilerken- kendisinden çkar.’

insanlar, bu hadisi gerçek anlamnn dnda yorumlamtr. Çünkü on-

lar, ari’nin maksadn anlamam, iman ameller ile yorumlayarak öyle

demilerdir: Hz. Peygamber, burada iman derken ameli kastetmitir.

Halbuki Hz. Peygamber, bu ifadeyle kastettii eyi baka bir hadiste

açklam ve öyle buyurmutur: ‘Kul zina ettiinde, iman kendisinden

çkar ve bir gölge gibi üzerinde dolar. Zina fiilinden uzaklatnda ise

iman tekrar kendisine döner.’

Bu konudaki ilahi hikmet udur: Allah bilir ki kul, günah ve itaat-

sizlik olduuna inand bir itaatsizlii ilemeye baladnda bizzat bu

fiiliyle nefsinin Allah'n azabna manz kalmasna ve cezalandrlmann

gerçeklemesine yol açar. Söz konusu fiil, Allah tarafndan bir belann

kula ulamasna neden olur. Bu kez kalbindeki iman çkar ve adeta bir

gölge gibi üzerinde kalr. Allah’tan inen bela kulu aramaya baladnda
ise, [kuldan çkm] iman o belay karlar ve belay uzaklatrarak Al-

lah’n bir rahmeti olarak kula ulamasn engeller. Çünkü imana hiçbir

ey kar koyamaz. Peygamberin hadiste vaat ettii ey bir açklamadr.

Bu nedenle öyle dedik: Mümin, itaadc karmayan saf bir günah

kesinlikle ilemez. Günahtaki itaat, onun günah olduuna inanmasdr.

Mümin, ‘salih ameli ve kötü ameli kattran’ kimselerdendir. Allah öy-
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le buyurur;
‘

Belki Allah onlarn tövbelerini kabul eder.'
149

Tövbe, dönmek

demektir. Kastedilen ey, Allattn rahmet etmek üzere kullarna dön-

mesidir. Çünkü Allah âyeü
‘

Allah balayan ve rahmet edendir'
50

ifade-

siyle genelletirdi. Bilginler öyle der: Umulur ki Allah bakmndan zo-

runluluk ifade eder. Çünkü Allah’ engelleyen bir ey yoktur.

man, gönlün ve için temizliidir. Bu nedenle, ince bir noktann

dnda, d temizlikte olduu gibi bir görü ayrl imanda düünüle-

mez. Görü ayrl bulunabilecek ince noktada, batnn hükmü de zahir

temizliin hükmü gibidir. Görü ayrl bulunan bu yönden öyle de-

riz: çin imanla temizlenmesinin an onu sözle ifade etmek midir? Bu

durumda dil, kalbin inand eyle örtümü olur. Yoksa sözle söylemek

art deil midir? Böylelilde bâtnda inand eyi izhar etmediinde,

ehadet âlemindeki zahir münafk gibi gayb âleminde iki yüzlü olmu
olur.

Çünkü söz gelimi mümin, namazn farz olduuna inanr, fakat

namaz klmaz ve temizlenmez. Münafk ise, kalbiyle bunlarn farz oldu-

una inanmaz ve inanmad halde namaz klar, temizlenir veya bu gibi

ibadetleri kendisine farz klan peygamberin sözü nedeniyle yapmaz.

Derinden incelediinde, meselenin anlamnn bu olduunu görürsün.

Böylcce, görü birlii ve ayrlna göre hüküm, zahirde olduu tarzda

zahire ve bâtna yaylr. Bunu bilmelisin!

VASIL

Kitap ve Sünnet temizliin fiillerini belirtmi, temizliin farzlarn,

sünnetlerini ve müstehaplarm açklamtr. Temizliin kimi artlar,

esaslar, nitelikleri, saylar ve yerli yerinde belirlenmi ölçüleri vardr.

Temizliin artlarndan biri niyettir. Niyet, iin banda Allah’a

yaklamak amacyla temizlii yapmaya yönelmektir. Baz insanlar, niye-

tin fiilin geçerlilik art olduu kanaatine varmtr. Bunun anlam fiilin

ancak niyetle geçerli olabileceidir. Farz yerine getirmeyi mümkün k-

lan eyin kendisi de zorunlu olarak farzdr. Bizim görüümüz budur ve

iç ved temizlikte biz bunu kabul ediyoruz. Bizce niyet, bâtn temiz-

likte daha önemli ve zorunludur. Çünkü niyet bâtnn niteliklerinden
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biridir. Bu nedenle onun bâtn temizlikteki hükmü daha güçlüdür. Ni-

yet, kendi etkisinin olduu yerde hükümrandr. Zahir ise ona daha ya-

bancdr. Bu nedenle, bildiimiz kadaryla, niyetin bâtnda olmas ge-

rektiinde görü ayrl yoktur. Halbuki niyetin zahirde olup olmamas

hakknda görü ayrl vardr. Niyet hakknda, bir ölçüde yeterli sayla-

bilecek açklamalar daha önce zikredilmiti.

Baka bir grup ise, niyetin geçerlilik art olmad kanaatindedir.

Burada su ile yaplan abdest temizlii hakknda zikrettiimiz eyi kaste-

diyorum.

VASIL

Elin Abdest Kabna Sokmadan Önce Ykanmas

eriat bilginleri, abdest alnmak istenen kaba sokmadan önce elleri

ykamann farz olup olmad konusunda dört görü ileri sürmütür.

Baz âlimlere göre, ellerin ykanmas her halükârda sünnettir. Bir gruba

göre temizlii hakknda kuku duyan insann ellerini ykamas
müstehaptr. Bazlarna göre abdest almak istedii kaba sokmazdan ön-

ce eli ykamak, sadece uykudan kalkana farzdr. Bir gruba göre ise gece

uykusundan uyanan kimseye eli ykamak farzdr.

Bildiim kadaryla bu meselede bilginlerin görüleri böyle snfla-

nabilir. Herkesin kendi düüncesini dayandrd bir kantlama tarz

vardr, fakat bu kitabmz onlarn kantlarnn ortaya konulaca bir yer

deildir.

TAMAMLAMA

Meselenin bâtndaki hükmü udur: Eli ykamak, ari’nin terk

edilmesini emrettii davranlarla eli temizlemektir. Ru da lci ksma ay-

rlr: Bir ksm vacip, dieri ise tevik edilmi ksmdr [mendup]. Bizce

vacip ve farz eittir ve bu ikisi ayn anlama söylenmi iki sözdür. Bina-



72 Fütûhât- Mekkiyye 3

enaleyh bize göre, ‘Allah farz kld’ demek ile Vacip kld’ demek arasn-

da fark yoktur.

Terki vacip olan fiil, ilendiinde eriatn gasp, hrszlk veya hain-

lik yaplm olacana hükmettii bir eyden elin çekilmesidir. Ksaca,

eriatn elin kullanmn uygun görmedii her ey bu kapsama girer. Bu
hallerdeki farklar açktr. Bütün bunlardan elin ‘temizlenmesi’ vaciptir.

Neyle temizlenecei ise, Allah izin verirse, ilgili bölümde belirteceiz.

Öyleyse elin böyle temizlenmesi farzdr.

Tevik edilmi temizlik ise, elde bhnp tutulmas serbest brakl-

m dünyaln terkidir. eriat, Allah katindakini arzulayarak böyle bir

maln elden çkarlmasn tevik etmitir. te zühd budur ve o bir tica-

rettir. Çünkü sahip olunan mal elden çkarmann karlnda Allah ka-

tnda bir bedeli vardr. Terk etmek, elde tutmaktan daha üstündür [kâr-

ldr]. Zühd, her dinde ve inançta din ve akl bakmndan kabul edilmi

bir husustur. Çünkü bütün akl sahipleri, dünyaya kar zahit davranp

dünyalk toplamay brakmann ve insann sahip olduu mallar elden

çkarmasnn üstün bir davran olduunda görü birliine varmtr. -
te bu, elin temizlenmesi hakknda tevik edilmi ksmdr. Bu ksmdaki

temizlik sünnettir.

El temizliinde müstehap görüe gelince, bu görü, elinin temiz

olup olmadnda kuku duyan insann sahip olduu mal elinden ç-

karmasdr. Bunun nedeni, maln helalliini zedeleyen bir kukunun

malda bulunmasdr. Bu durumda mal elinde tutmas uygun deildir.

Bu ise zühd deil, veradr [kukulu eylerden uzak durmak]. Malda ha-

ram kukusu bulunsa bile, onun helale dönük bir yönü de vardr.

Müstehap olan, böyle bir maln mutlaka terkedilmesidir. Çünkü haram

dikkate almak, [helali dikkate almaktan] daha üstündür. Çünkü insan,

üpheü bir eyi elinde tuttuunda sorumluyken kendisine göre maldaki

kuku nedeniyle onu elinden çkardnda ise sorumlu deildir. Hatta

bu davran karsnda insan, ödüllendirilmeye daha yakndr. Tevik

edilmi temizlikte böyle yapmak daha iyidir. Mübah maln terkinin ise

mübah saylmas daha dorudur.

Bilginlerin uykudan uyanklnda elleri ykamann genel anlamda

farz olup olmad konusunda görü ayrlna dütüünü, baz âlimle-

rin bunu özellikle gece uykusuyla snrladn belirtmitik. Bilmelisin
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ki, gece, gaybdr [görünmez]. Çünkü o, örtünme mahallidir. Allah ‘ge-

ceyi bir örtü yapt.’ Gündüz ise ehadettir [görünen]. Gündüz, hareket

ve ortaya çkma zamandr. Bu nedenle Allah gündüzü Allah’n ihsan-

n, yani rzk aramak için geçinme vakti yapt. Gündüz aranlan ihsan ve

rzk, [baka vakittekinden] fazla ve üstündür. Bu, erdemlerin artmas-

dr. nsan gündüz, kendisi için rzk olmayan eyleri de toplar. Bu ksm
fazlalktr, çünkü insan onu varisleri veya baka insanlar için toplar.

Halbuki insann rzk, topladklar deil, beslendii eylerdir.

Bilmelisin ki uyuyan, hiç kukusuz gayb âleminde bulunur. Gece

uykusu söz konusu olduunda ise, bu uyku gayb içinde gayb sayhr.

Dolaysyla onun etkisi daha güçlüdür. Gündüz uykusu ise ehadet

içindeki gaybdr. Dolaysyla bu uykunun hükmü daha zayftr. Baknz!

Allah ‘uykuyu dinlenme’ yapt. Dinlenme, hiç kukusuz bir istirahattir.

Geceleyin uyku daha iddedidir. Çünkü gece uykusunda insan gündüz-

dekinden daha çok kendisinden geçer. Gayb asildir. Öyleyse asl olan

gecedir. ehadet âlemi ise bu asln feridir. O zaman gündüz de, ferdir.

‘Onlar, için bir delil gecedir. Gündüzü ondan çkarrz Çünkü gündüz,

geceden çkarlmtr. Gece, eyay örter ve onlarn d varlklarnn ha-

kikatlerini görmeyi engeller. Bu nedenle gece, bilgisizlie benzer. Çün-

kü bir eyi bilmemek, onun hükmünü açklamaz [açklamayan bir ey-

dir]. Bir konuda eriatn cahili olan insan, eriatn o konudaki hükmü-

nü de bilemez.

Uyuyan kii, görülür âlemdeki insanlarn herhangi bir iini bileme-

dii için, uyku srf bilgisizlik saylmtr. Ne var ki uyku ‘gözü uyuyup

kalbi uyumayan’ için bilgisizlik deildir. Örnek olarak Allah’n pey-

gamberini ve günümüzde de Allah’n düedii peygamber varislerini ve-

rebiliriz. Gündüz, eyay ayan beyan ortaya koyar ve onlarn zatlarnn

d varlklarn gösterir. Bunun yan sra insana çekindii zararl eyleri

gösterdii gibi çekinmediklerini de gösterir. Bu nedenle gündüz, bilgi-

ye benzer. Çünkü bilgi, eriatn eyadaki hükmünü açklayan eydir.

Gündüz uyuyan insan, uyumas nedeniyle bilgisizlikle nitelendii

için -çünkü uyku bilginin zdddr- bazen farknda olmakszn elini veya

ayan uzatp uyankken bozmaya yeltenmeyecei bir eyi bozabilir.

Bu nedenle eriat, uyandnda bilgiyle bilgisizlik uykusundan temiz-

lenmeyi ona farz kld. Uyuyan insan, uyanmasyla bu konudaki eriatn
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hükmünü örenir. Çünkü o, bilgisizlik uykusunda uyurken, ‘elinin ncr-

de gecelediini bilmiyordu: Acaba kendisine mübah bir malda m, yok-

sa daha önce zikrettiimiz gibi, çalnm vb. gibi mülkiyeti kendisine

mübah olmayan bir eyde mi [geceledi]? Farkl düünen kimse, Hz.

Peygamberim ‘elinin nerede gecelediini bilemez’ hadisini dikkate alr

ve bilgisiz ile uyuyan kii, uykuda ortak olur.

ari ‘geceleyeni’ zikretti. Çünkü uyku genellikle geceleyene hâkim-

dir. ari, her zaman daha yaygn olan dikkate alr. Böylelikle bu hük-

mü gece uykusuna balamtr. Mutlak anlamda uykuyu dikkate almak,

gece uykusunu dikkate almaktan daha üstündür. Gece uykusunu dikka-

te alan kii, geceleyeni zikretmi olur. Çünkü insan gündüz uyuduun-

da, yannda bir insan veya toplum bulunabilir. Onlar uyuyan kiinin

elini veya ayan hareker ettirip bir resüyi veya baka bir eyi krmaya

neden olduunu görebilir. Veya uyuyann eli, süt emen küçük bir ço-

cuun aznn üstüne gelir ve ona eziyet verir veya onun soluk alp

vermesini engeller ve ölümüne yol açabilir. Bu gibi hadiselere tank ol-

duk. Bu durumda uyuyan insann yannda bulunan uyank kii, gündü-

zün ve uyanklk bu durumu kendisine gösterdii için, yaknndaki

küçük çocuu veya testiyi uzaklatrmakla ortaya çkacak zarar engeller.

Bilgisiz insan karsnda bilgin de böyledir. Bilgili, cahilin eriatn hük-

münü bilmedii bir eye yeltendiini gördüünde, onu uyarr veya e-

riat onunla bu fiil arasna girer.

Bize göre eli ykamak, bârn ilerde gafil -ki gafil gündüz uyuyan

kimsedir- ve cahile' -o da gece uyuyan kimsedir- farzdr ve bu zorunlu-

dur. Temizlenmeyi eli kaba sokmazdan önce dikkate almamzn nedeni

ise, hem amel ve hem de bilgiyle sorumlu ve muhatap olmamzdr. Bil-

gi [zahiri anlamyla] sudur. Amel ise, ykanmaktr. Her ikisiyle birlikte

temizlik gerçekleir. Abdest suyunun bulunduu kaba sokulmazdan ön-

ce ellerin ykanmas, insann içinden bu fiile balarken Hakkn mertebe-

sine -ki insann muduluu oradadr- yönelme niyetinin ortaya konul-

masdr. te abdest kabna sokulm'azdan önce eli ykamann bâtnî te-

mizlikteki anlam budur.
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VASIL

[Aza ve Burna Su Vermek]

Aza ve burna su vermek (mazmaza ve stnak), eriat bilginleri-

nin üç görüe ayrld bir konudur. Baz âlimler, her ikisinin de sünnet

olduunu, bir ksm farz, bir ksm ise aza su vermenin sünnet, burna

çekmenin farz olduunu kabul etmitir. Aza ve burna su vermenin za-

hirdeki hükmü budur.

Aza ve burna su vermenin (mazmaza ve istinak) bâtndaki hü-

kümlerine gelince, bunlarn bir ksm farz, bir ksm sünnettir. Aza su

çekmede farz olan, ‘Allah'tan baka ilâh yoktur’u söylemektir. Bu keli-

meyi söylemekle dil ve gönül irkten temizlenir. Çünkü bu cümlenin

harfleri göüs [sadr, gönül] ve dil harfleridir. Allah’n sana söylemeyi

farz klp bakasnn senin adna yerine getiremeyecei -ki böyle olsayd

farz- kifaye gibi senden dümü olurdu- bütün ibadetleri söylemek de

böyledir. Örnek olarak, çukura dümek üzere olan bir âmây uzaktan

gören adam verebiliriz. Ama çukura dümekle ya ac çekecektir veya

ölecektir. Bu nedenle, kendisine yetiemeyecei için, adamn âmây

dümekten engelleyecek ekilde anlalr bir dille ona barmas farzdr.

Bir insan bu konuda kendisini geçerse, üzerinde belirlenmi farz kendi-

sinden düer. Buna ramen âmâyla konuursa, bu davran, yine de iyi-

dir, fakat farz deildir.

nsan bu ve benzeri eylerle bâtnnda agzma su verirse [temizler-

se]
,
hiç kukusuz, bir iyilik elde etmi ve hayr söylemi olur. Hayr söy-

lemek ve dilin doruluu, yalandan temizlenmektir. yi sözü söylemek,

kötü sözü söylemekten arnmak demektir. ‘Zülüm eden ise.™ âyetine

göre bir karlk olsa bile, bu konuda susmak daha üstündür. yilii em-

retmek ve kötülükten alkoymak, o ikisinin zdd olan eylerden temiz-

lenmektir. Böyle bir ey, aza su almann farz ve sünnetidir. Ayn ey,

burna su çekmek için geçerlidir.

Bâtnda burna su çekmeyi anlamak için unu bilmek gerekir. Arap

örfünde burun, izzet ve büyüklük organdr. Araplar beddualarnda ‘Al-

lah burnunu sürtsün’ ‘burnu topraa sürtünse bile’ derler. Burada ‘top-

rak’ denmitir. Bunun anlam, Allah’n [beddua edilen insan] büyüklük

ve izzetinden horluk ve küçüklüe düürsün demektir. Bu küçültme
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‘toprak’ kelimesiyle anlatld. Çünkü Allah yeri mübalaa kalbnda ‘çok

zelil’ diye isimlendirdi. Çünkü en zelil ey, bir zelilin ayayla çineye-

bildii eydir. Kullar zelil yaratklar olduu halde üzerinde yürüyerek

yeryüzünü çiner. Bu nedenle Kur’an, yeryüzünü mübalaa kalbyla

isimlendirmitir.

nsann içindeki büyüklük, kulluk, horluk, zillet ve muhtaçlk hü-

kümlerini uygulamadan ortadan kalkmaz ve silinmez. Bu nedenle burna

su verirken sümkürmek gerekti. Kiiye öyle denilir: Burnuna su çek,

sonra siimkiir! Burada su, kul olduunu bilmendir. Büyüklüünün-

temsil eden organnda [burun] onu kullandnda ise, büyüklük o yer-

den çkar. ‘Sümkürme’ budur. Bunun bir ksm farzdr. Bu ksmn bâ-

tnda kullanlmas ise, hiç kukusuz ki farzdr. Sümkürmenin sünnet

olmasnn anlam, onu yapmadnda abdestinin geçerli olabilmesidir.

Bu noktadaki karl ise udur: Kölene veya emrinin altnda bulunan

kimselere [amir olarak] veya elinin altnda bulunana kimseye tevazuyla

davranmay terk edip ari Teala’nn sana mübah kld bir gerekçe ne-

deniyle üstünlüünü, bakanln göstererek davranrsn -ki burada

[kölenin efendiye söyledii] ‘Efendi! Bana falan eyi ver’ ifadesinin

içerdii bir sr vardr-. Bu durumda [mübah bir gerekçe nedeniyle]

tevazuyu terk etmeye ramen, tevazu yapmadan temizlenme gerçek-

lemi olur. Bununla birlikte, tevazünün gösterilmesi daha üstün bir

davrantr. te bu da, burna su çekmenin [batnda] farz olmalttan çk-

t balamdr.

Bu nedenle ‘burna su çekmek bazen sünnet, bazen farzdr’ dedik.

Çünkü biliyoruz ki, bir ehir halk tek bir sünneti terk etmede görü

birliine varrsa, onlarla savamak farz olur; fakat bir kii sünneti terk

ederse öldürülmez. Hz. Peygamber ‘gece vakti ulat bir ehre sabah

oluncaya kadar sava açmazd. Sabah olduunda ise ezan sesi duyarsa

durur, yoksa saldrya geçerdi.’ Ezan sesi duymadnda ise ‘Öyle bir

topluluun bölgesine girdik ki! Korkutulanlarn sabah ne kötüdür’ âye-

tini okurdu.

eriatn farz, sünnet ve müstehaplarndan her hükmün bâtnda bir

karl veya kula o konuda açlan eylere göre birden çok hükmü var-

dr. Bâtndaki bu hüküm de, farz veya sünnet veya müstehap olabilir.

Bu durum zorunludur. Dince belirlenmi bütün ibadetlerde bunu alabi-
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lirsin. Bu sayede zahirin hükmü bâtndan ayrlr. Çünkü zahir, bâtna

nüfiz eder. Bâtnda zahire sirayet eden meru bir emir yoktur. Bâtnda

olan, kendisinde snrldr. Çünkü bâtn, bütünüyle anlamlardr. Zâhir

ise, duyulur fiillerdir. duyulur olandan manaya geçerken anlamdan

duyuya geçmez.

BÂB

Yüzü Ykamann Snr

Yüzü ykamann farz olduunda görü ayrl yoktur. Bunun bâ-

tndaki hükmü ise, murakabe (kontrol, gözedeme) ve Allah’tan her du-

rumda utanmaktr. Bu ise, Allah’n snrlarn amamakla gerçeklqir.

ekilci bilginler, abdestte yüzü ykamann tanmlanmasnda üç yer-

de görü ayrlna dümütür: Birincisi, kulakla yanak arasndaki be-

yazlk hakkndaki görü ayrldr. kincisi, sakaln örttüü ksmdaki

görü ayrldr. Üçüncüsü ise, sakaln ykanmasdr. Zikredilen beyaz-

la gelince, baz bilginler onun yüzden olduunu, bazlar ise yüzden

olmadn iddia etmitir. Sakaln örttüü ksm hakknda ise, baz âlim-

ler suyun o ksma girdirilmesini, bazlar ise bunun zorunlu olmadn
iddia etmitir. Sakaln hüaUenmesine gelince, baz bilginler bunun zo-

runlu, bazlar ise, zorunlu olmadn iddia etmitir.

VASIL

Zikredilenlerin Bâtndaki Hükmü

Bu konuda ii snrlamakszn, genel anlamda yüzün ykanmasnn

bir ksm farz iken bir ksm farz deildir. Farz olan ksm, yasaklad

yerde seni görüp emrettii yerde buimaynda Allah’tan utanmaktr.

Bu konuda sünnet olan utanma, yalnz banayke ayp yerlerini açmak-

tan utanmaktr. Her parçan gördüünü bildiin halde Allah’tan utan-

mak daha yerindedir. Fakat sorumlu olman bakmndan senin fiillerin-
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deki hükmü, zikrettiimiz eydir. Rivayetler bunu getirmitir. Sana

mübah klnsa bile, einin avret yerine bakmak da böyledir. Mubah olsa

bile, bu konuda hayâ etmek, daha üstün ve yerinde bir davrantr. Böy-

lelikle utanma duygusunda
c
Allah hakk söylemekten utanmaz’™ gibi ifa-

delerde farzlk düer. Bundan ortaya çkan ey ise üzerine farzdr. Senin

üzerine belirlenmeyen ise, sünnet ve müstehaptr. Dilersen yaparsn -ki

üstün olan budur- dilersen de yapmazsn.

nsan zahir ve bâtn olarak fiillerini ve fiillerini terki gözettii gibi

Rabbinin, kalbindeki eserlerini de gözetir. Çünkü kalbinin ‘yüzü’ mu-

teberdir. insann ve her bir eyin yüzü, onun hakikati, zat ve kendisi-

dir. ‘Bir eyin vech,’ ‘meselenin vechi’, ‘hükmün vech’ denilir ve onun-

la sözü edilen eyin hakikati,, kendi ve zat kastedilir. Allah Teala öyle

buyurur:
cO gün yüzler vardr parldar, Rablerire bakarlar. O gün yüzler

vardr, kararmtr. Kendilerinin, bel kemiklerini kran bir felâkete

uratlacan sezeceklerdir .’54 Öyleyse insanlarn önündeki yüzler, zanlar-

la nitelenmez. Zan insann hakikatine aittir. Binaenaleyh ‘haya bütü-

nüyle hayrdr’, ‘hayâ imandandr’ ve ‘hayâ ancak iyilik getirir.’

Kulak ve yanak arasndaki beyazlk -ki o kulak ve yüz arasndaki s-

nrdr-, insann yüzünde sorumlu olduu amelle kulanda sorumlu ol-

duu amel arasndaki snrdr. Bu konuda yaplmas gereken ey, snr
snrlanana sokmaktr. Baka bir ifadeyle insana yaraan ey, hayâ duy-

gusunu gözüne olduu gibi kulana da yönlendirmektir.

Allah’n yasakladklarna bakmamak, hayann bir parçasdr. Allah

peygamberine öyle hitap eder:
‘

Müminlere söyle, gözlerini haramdan

uzak tutsunlar.
,5S ‘Mümin kadnlara da gözlerini saknmalarn söyle.™' Bu

iki âyetin bâtn anlamnda kast edilenler, nefs ve akldr. nsann iitil-

mesi helal olmayan eyi duymaktan da utanmas gerekir. Örnek olarak

dedikoduyu ve bir insann söylemesi veya duymas uygun olmayan kötü

sözü dinlemeyi verebiliriz. Çünkü bu beyaz, kulak ve yanak arasndadr.

Oras, kuku mahallidir. Kukunun nedeni, bu konuda öyle demektir:

‘Ben kar çkmak ve gybeti yaplan kiiyi savunmak için ona kulak

vermitim.’ Bu ise, kiinin anlayndan kaynaklanr. Onun bu sözü,

fyanak anlamndaki izar’n ayn zamanda mazeret anlamna gelmesiyle

ilgili olarak] izar’dan kaynaklanr. zar ise, mazeret demektir. nsan bu

konuda azarlandnda, zikrettiimiz tarzda mazeret beyan eder ve der
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ki: Sözünü tam olarak kulama yerletirmek için ona kulak verdim ki

bilgiye dayanarak onu öyle konumaktan engelleyeyim. Bu durum ‘izar’

kelimesiyle ifade edilir. Bu ifade, izan (ya da mazereti) olmayan kimse-

de izarn yerini alr.

Bu gibi ifadeleri dinlememeyi vacip sayan kimsenin temizlii, Al-

lah’n u âyetiyle gerçekleir: ‘Onlar, sözü dinler ve en güzeline uyar, ite

onlar, Allah ‘m kendilerine hidayet verdii kimselerdir.*7 Allah onlara iyilik

ve kötülüü gösterir.
c
Onlar üstün akl (lüb) sahipleridir .’SB Baka bir ifa-

deyle, söylediimiz, eyi bilen kimselerdir. Lüb, bir eyin kabukla koru-

nan özü demektir. Bunun kendisine farzolmadn düünen ise, dilerse

ykanr, dilerse ykanmaz. Örnek olarak, cezalandrmasndan korktuu

yetkili birinden yüzüne kar reddemeyccei eyleri dinlemek zorunda

kalan insan verebiliriz. Meclisten kalkmaya güç yetirebilirse, ayrlr. Bu

insann ykanmas ve temizlenmesi oradan ayrlmaktr. Kendince kuku-

lu bir durum nedeniyle kalmay yelerse oturur ve ayrlmaz. Bu da, ay-

rlmann farz olmadn düünen kimsenin davrandr.

Sakaln örttüü yerin ykanmas ve sakaln hilallenmesi ise, [bâtn

olarak] geçici eylere iaret eder. Sakal yüze ilien bir eydir. Yüzün bir

parças deildir ve yüzün tanmnda bulunmaz. Bu durum, zatnn d-

nda bulunup zatna ilien eylerin [tanmnda bulunmayna] benzer.

Bu arz eylerde, sana ilien eyin hükmüne balsn. Bu arzî eyden

nefsini temizlemeyi gerekli görmüsen, sakaln ykanmasnn farz oldu-

unu benimseyen kimsenin görüünü dikkate almsndr. Temizlemeyi

gerekli görmezsen, ya müstehap olarak temizlersin veya hükmü kesin

olmad için brakrsn. Fakat böyle yapmak, dierlerinin içinde bir ek-

sikliktir. te bu, ‘zorunlu deildir’ diyen bilginin görüüdür ve o, di-

erlerinin mezhebidir.

Böyle bir bölümde önce unu açklamtk: Böyle meselelerde bât-

nn hükmü, farz olmaya ya da sünnet veya müstehap olmaya dönük bir

yönü bulunan zahirin hükmünden farkldr. Bir iin yaplmas veya terk

edilmesi anlamyla [vacip veya haram] farz, mutlaka yerine getirilmesi

gereken bir eydir. Bâtnî meselelerde farz olmayan eyi, emre balan-

mada farza katmak daha uygundur. Burada söz konusu olan eyin ya-

plmas veya terk edilmesi gereken bir i olmas durumu deitirmez.

Bu durum, bütün ibadetlerde böyledir.
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BÂB

Abdestte Elleri ve Kollan Dirseklere Kadar Ykamak

.eriat bilginleri, abdestte elleri ve kollar ykamann zorunluluun-

da görü birliine varm, dirseklerin ykamaya dahil edilmesinde ise

görü ayrlna dümülerdir. Bizim mezhebimiz, fiilde icma’ derecesi-

ne çkmaktr. Çünkü hükümde ana('nn gerçeklemesi) düünülemez.

Baz bilginler, dirseklerin ykanmaya dahil edilmesi, bir ksm ise bunu

farz saymamak görüündedir. Farz olmadn söyleyenler arasnda ise

dirsekleri ykamaya katmann müstehap olduunda görü ayrl yok-

tur.

VASIL

[Bu Konuda Bâtnn Hükmü]

Allah'n bizi sorumlu tuttuu zahir hükmünü ortaya koyduktan

sonra, öyle deriz: ki eli ve iki kolu -l<i o ikisi bilektir- kerem, cömert-

lik, ihsan, bakasn tercih, balar, emanetleri sahiplerine vermek fiiliy-

le ykamak gerekir. Bu, bakasn tercihin geçerli olmad husustur.

Ayn zamanda, dirseklere dayanmakla onlar dirseklerle beraber tevek-

kül ve snma duygusuyla ykamak gerekir. Çünkü mümin ‘kardeiyle

çoktur.’ Hz. Peygamber abdestte dirseklerini ykadnda, pazularna

kadar ykard. Bu ve benzeri eyler, ellere ait özelliklerdendir. Ellerin s-

nn konusunda görü ayrl vardr. En çou, kolnlc altlarna kadar

olan ksmdr. En az ise ‘dirsek’ diye isimlendirilen aynma kadardr.

Geride dirsekleri katp katmamak kalr.

Bâtnda dirsekler, kulun yararland [dirsek kelimesiyle ayn kök-

ten irtifak] ve nefsini altrd sebepler demektir. Çünkü insan, özün-

de ‘aceleci yaratlmtr.’ Mümkün bir varlk olmas bakmndan, haki-

katinin verdii yoksunluktan korkar. Bu nedenle, dayanaca ve meyle-

decei eye yöneÜr. Abdestte dirsekleri ykamaya katmann farz oldu-

unu düünen kimse, kendisinden bir hikmet olarak Allah’n yaratt

eylere sebepleri yerletirdiini gören kiidir. Çünkü Allah, yaratklar-
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1

nn inançlarndaki zayfl bilir. [Dirsekleri ykamann bir parças yap-

makla] Böylelikle, sebeplere güvenerek Allah’n hikmetinin ilevsiz

kalmamasn ister. Çünkü böyle bir ey, insann Allah’a itimadna zarar

verir.

Dirsekleri ykamann farz olmadn düünüp nefsin sebeplere yö-

neldiini gören kimse, nefsin sebeplere itimat edip sebepleri görmelde

hal olarak Allah’a güvenmenin tam anlamyla gerçeklemediini gör-

mü demektir. Dirsekleri ykamann farz olmadn kabul eden herkes,

unlar ykamaya katmann mütehap ulduunu düünür. Haklarndaki

hükümleri deise bile, sebepleri görmek herkese göre müstehaptr.

Çünkü Allah, hikmeti sebeplerin varlna balamtr.

BÂB

Ba Meshetmek

eriat bilginleri, ban mesh edilmesinin abdestin farzlarndan ol-

duunda görü birliine varm, ban ne kadarnn zorunlu olduunda

görü ayrlna dümülerdir. Baz âlimlere göre ban tamamn mesh

ctnck farzdr. Bazlar da bam bir ksmm mesh etmenin farz olduu-

nu iddia etmi, ‘bir ksm’m tanmlamada görü ayrlna dümülerdir.

Bir ksm ise, ban üçte birini meshin farz olduunu ileri sürmü, bir

ksm üçre ikisini, bir ksm çeyreini mesh etmenin farz olduunu id-

dia etmi, bir ksm ise snrn belirlenemeyeçini söylemitir. Baz bil-

ginler ise, meshin elin ne kadaryla yaplmas gerektiinden söz etmitir.

Bazlar meshin en az üç parmakla yaplmas gerektiini ileri sürmütür.

Baz bilginler ise ‘bir ksm’ deyiminin ne mesh edilen yer ne de par-

maklar için belli bir tanma sahip olduunu ileri sürmütür. Görü ayr-

lnn kayna, abdestle ilgili
‘balarnz 559 âyetinde ‘b* [ile] harfinin

geçmi olmasdr.
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VASIL

Ba Mesh Etmenin Bâtndaki Hükmü

Meshin [zahirdeki hükmünden] bâtndaki hükmüne geçersek, ön-

celikle ba [re’s], bakanlktan gelir. Bakanlk yükseklik ve üstünlük

demektir. Kavmin bakan, yani kavmin yetki sahibi olan efendisi ifade-

si buradan gelil
-

. Gözle bakldnda ba, bedendeki en üst taraf olduu

ve bütün beden onun altnda bulunduu için ‘ba’ diye isimlendirildi.

Bakan yönetilenden mertebe bakmdan üstündür ve üst yön ona airtir.

Allah, eref sahibi olmas nedeniyle, kendisini üstte olmakla nitelemi-

tir: ‘Üstlerindeki Rablerinden korkarlar
*60 Baka bir âyette ise öyle buyu-

rur:
cO kullarnn üzerinde hâkimdir .*61 Böylelikle ba, üst yön ilikisi ne-

deniyle bedende Hakka en yakn organdr.

Ban bedenin bütün parçalarn yönetmesini salayan baka bir üs-

tünlüü daha vardr. O da ban duyulur-akledilir ve manevi bütün güç-

leri tayan ve toplayan bir yer olmasdr. Ba bu yönden de bu üstün-

lüe sahip olduu için ba diye isimlendirildi. Allah insandaki en erefli

ey yapt akln bulunduu yeri de ban en üst taraf yapmtr. Buras

ban üst tarafdr [yafuh]. Allah onu üst yöne bakan yer yapmtr.

Ba, zâhirî ve batm tüm güçler için bir yerdir. Her gücün bir oto-

ritesi, hükmü ve övüncü vardr ki bunlar bir güç için dier güçlere kar
üstünlük salar. Bu durum, hükümdarn saraynn çardaki dier ev-

lerden yüksek olmasna benzer. Allah, o güçlerin bataki yerlerini farkl

farkl yapm, böylelikle üstü, önü, ortas ve sonuyla ban tümünü kap-

lamlardr. Daha önce belirttiimiz gibi, her gücün kendiliinde bir iz-

zeti, otoritesi, büyüklüü ve bakanl vardr. Bu nedenle ban tümü-

nün tevazu ve Allah’a boyun eme duygusuyla mesh edilmesi gerekir.

Bu yorum, farkl mekânlara yerlemi bu güçleri taunas bakmndan

bütününe yaylan bu bakanlk nedeniyle ban bütününün meshinin

farz olduunu düünen insann görüüdür. Mesh bütüne yayldnda,

her gücün kendi iddiasyla ilikili özel bir mesh gerçekleir. Böylece in-

san, ban her parçasna özgü mesh ile o parçay kendisine ait taknlk-

tan ahkoyar. Böylelikle insan, meshi bütün baa yayar [bütün parçalan

taknlktan ahkoyar].
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Valilerin ileri hükümdara döndüü gibi, ban da üstünde bir ba
olduu düünülebilir. Hükümdar valileri yöneten kiidir. Böylece her

vali, üzerinde kendisinden daha üstün ve kendi otoritesi üzerinde otori-

tesi olan bir yönetici bulunduunu görür. Söz gelimi musavvire gücü-

nün hayal gücü üzerinde bir otoritesi vardr. Dolaysyla o, hayal gücü-

nün bakamdir. Bununla birlikte hayal gücünün de bir bakan vardr.

Bilginlerden böyle düünen kimseler, ban bir ksmnn mesh edilmesi

gerektii görüüne varmtr. Bu da ban en üst tarafn meshetmektir.

Arkadalarmz, [ban bir ksmn meshi kabul ederken] bu ksmn
snr üzerinde görü ayrlna dümütür. Her arif, Allah’n bu güçle-

rin mertebesi hakknda kendisine verdii algya göre konuur. Dolay-

syla, gördüü ve dikkate ald eye göre hareket ederek bu ibadette

meshi kabul etmitir. Mesh zelil olmak, büyüklüü ve hameti, kulluk

ve tevazuyla gidermek demektir. Arif, ibadet temizliinde, Rabbine ka-

vumak ister. Çünkü namaz klan kii, Rabbiyle karlkl konuma ma-

kamnda bulunur. Bu konuma ise, temizlenmeyle amaçlanan kavu-

madr [vuslat].

zzetli bakan, bu izzeti ve bakanl kendisine veren [büyük] ba-

kann huzuruna girdiinde, bakanlk konumundan aa iner, huzuru-

na girdii kimsenin -ki o kendisini yaratan efendisidir- izzeti karsnda
hor ve zelü olur. Onun önünde, [ibadetleri karsnda] ücret talebiyle

kendilerini yabanc konumuna yerletiren dier kullar gibi durur. Bu
kul, orada gevek [marma, naz] bir ekilde deil, horluk makamnda
durur. Güçlerinden birinin dierine üstün olduu fikri kendisine hâkim

olan insan, bu ibadetle talep ettii vuslat nedeniyle o taraf mesh etmesi

gerekir.

Bu nedenle teyemmümde bam mesh edilmesi farz olmad. Çünkü

baa toprak sürmek, ayrlk belirtisidir ve büyük musibet [ölüm] de-

mektir. Çünkü ölümle sevdiini kaybeden insan, bana toprak saçar.

Bu ibadetle ayrlk deil kavumak istenildii için, teyemmümde baa
mesh farz olmamtr. Artk zikrettiimiz ve dikkatini çektiimiz tarzda

bam mesh et! Kuvvetlerin bakanlnn ayrntlar suflcrce bilinir, bu

nedenle onlar zikretmeye gerek duymuyoruz.'

Elin hangi ksmyla meshin yaplaca hakknda bilginlerin görü
ayrlklarm deerlendirmede, [bam] mesh edilen ksmyla ilgili hareket



84 Fütuhat- 1 Mekkiyye 3

ettiin gibi hareket edebilirsin. Çünkü bu bakanl, farkl güçlere sa-

hip olan sebepler giderir. Bunun yeri ise, eldir. Bakanln bir ksm,

kahr [ezme] özelliiyle kaybolur ve bir ksm da yönetim ve tevik

özelliiyle silinir. Söz gelii insan, krgnln gidermek için sevgi ve

efkatle öksüzün bam eliyle okar. Bu nedenle mesh yaparken elin bü-

tünü veya bir ksmnn kullanlmas tercih edilebilir.

Bilginler arasnda bu görü ayrlnn kayna, [abdestle ilgili âyet-

te geçen] ‘balarnz *2 kelimesindeki ‘b
5

harfidir. Harfin ayrtrma bil-

dirdiini kabul edenler, meshi [bütüne deil] bir ksma yapm; harfi

pekitirme için ilave harf sayanlar ise meshi bam bütününe yaymtr,

B harfi bu noktada yaratlm eyin kudretinin simgesidir. Söz konusu

kudret, ya güç yedrilen eyde bir etkiye sahiptir ya da herhangi bir e-

kilde bir etkisi yoktur. Birinci görü doru ise -ki o Mutezile ve baka

'

baz kimselerin görüüdür- bam [ve elin] bir ksm meshe girer, ikinci

görüe göre ise yaratlmn kudreti zaittir. Bu da Earilern görüüdür.

Bu nedenle de hükmü düer. Yaratlm kudret ortadan kalknca, kadim

kudret bam bütününü meshi kapsar, yaratlm kudret ise, ban mes-

hini ksmîledrmez. Kelimenin bandaki b harfini, pekitirme bildiren

zait harf sayan görü bakmndan pekitirmenin snr, Eari’nin ileri

sürdüü iktisap [kulun kazanm] olur. Bu da Allah Teala’nn kitabnn

pek çok yerinde çaba ve ameli yaratlma izafe eden ifadelerine iaret

eder. Bu nedenle b harfinin zait harf olarak gelmesini, vurgulama (te-

kit) diye isimlendirilen bir anlamdan kaynaklandn kabul etmilerdir.

Baknz! Araplar konumalarnda zait ifadeyi zait (ilave kelime veya

söz) ile karlar. Bununla da pekivtirmeyi kastederler ve sözünü peki-

tirdiinde konuan insan öyle yant verir. Konuan öyle der: ‘Zeyd

ayaktadr.’ Veya öyle der: ‘Zeyd ayakta deildir.’ Bu sözü duyan kim-

se,
£Zeyd ayaktadr’ ifadesinin cevabnda ‘Zeyd ayakta deildir5

der veya

‘Zeyd ayakta deildir
5

ifadesinin cevabnda ise ‘Zeyd ayaktadr5

der.

Böylece söyleyenin dediini olumsuzlatrr veya söyleyenin olumlad
eyi olumsuzlatrr. Konuan kimse olumlamay pekitirir ve ‘Kuku-

suz ki Zeyd ayaktadr (Le-kâim)’ der ye böylece ayakta olmay peki-

tirmek için pekitirme edatn sözüne katarsa, yant veren de cevabna

‘Kesinlikle ayakta deildir
5 anlamnda B edatm ekler (bi-kaim). Böyle

bir ifade ise zait diye isimlendirilir. Çünkü söz, onsuz da olabilir.
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Fakat konuan kii, ksmîliin zddn [bütün] kasteder ve böyle

bir harfi pekitirme için getirebilir. Ksmîlii ifade etmek istemise,

bu harf herhangi bir ekilde zait saylamaz. Suret görünüte tektir, fa-

kat anlamda deiir. Dikkate alman ise, bu sureti ortaya koyan konu-

ann kastdr.

Allah’n baz fiilleri yapma imkân vermesinin nedenini bilemez-

sek, bunun bizde neye dayandn da bilemeyiz. Söz konusu güç ye-

tirmeyi, kendimizden biliriz ve onu inkâr edemeyiz. Bu, seçimli hare-

kettir. Allah bizde ortaya çkan baz fiillere kar koyma gücü de ya-

ratmtr ki, bunu da kendimizden biliriz. Örnek olarak, titreyen in-

sandan istemsiz bir ekilde gerçekleen titreme hareketini verebiliriz.

te bunu bilmezsek, kendimizden bildiimiz bu güç yetirmenin bizde

neye dayandn da bilemeyiz. Acaba, bizde yaratlm kudretin bizim

güç yetirebilmemizden meydana gelen varlkta bir etkisinin olmasna

m dayanr? Böyle ise, güç yetirebilmek, yaratlm kudretin deil [ila-

hi] iradenin sonucu olur. Kelamclar arasnda bu konudaki görü ayr-

l buradan kaynaklanr.

nsann sorumlu bir varlk olmas da, güç yetirebilen [bir varlk]

olduunu bilmesinden kaynaklanarak bu meseleye dayanr. nsan bu

güç yetirmenin nereye dayandn aklyla tam olarak örenemez: Aca-

ba güç yetiren olmas m, yoksa -seçiminde mecbur olsa bile- irade sa-

hibi olmasna m dayanr? [Bunu bilemese bile] Yine de, kendisinden

bildii bu ölçüdeki güç yetirme sayesinde insann sorumlu tutulmas

geçerli olur. Bu nedenle Allah öyle buyurur: ‘Allah insan kendisine ver-

dii eyle sorumlu tutar.
,6i Allah insana var olan bir ey vermitir, ona

hiçbir ey vermemitir denilemez. Herhangi bir görü ayrl olmaks-

zn, Allah’n insana kapasite anlamndaki güç yetisini verdiini gördük.

‘Allah kiiyi ancak güç yetirmesi ölçüsünde sorumlu tutar
.**

Bu güç yetirme ve kapasite (vüsat), neye döner bilemiyoruz: Acaba

irade ve kudrete mi, yoksa onlara ilave bir eye mi, yoksa o ikisinden

kaynaklanan bir eye mi? Bu durum, ancak keif vastasyla örenilebi-

lir. Bu meselede doruyu gösterme imkânmz da yoktur; Çünkü iin

dorusunu ortaya koymamz, âlemde bu konudaki görü ayrln or-

tadan kaldrmaz. Halbuki keif vastasyla bizim aramzda bu konudaki

görü ayrl ortadan kalkmtr. Bir sorun akledilir olduu halde,
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onun hakkmdaki görü ayrl nasl kalkabilir ki? Düüncedeki yaratl

farkll nedeniyle, akledilir her meselede görü ayrl kaçnlmazdr.

Bu yolda ba mesh etmenin ne anlama geldiini örenmi oldun.

Geride ise, sark üzerine mesh etmek ve bu konudaki hüküm kalmtr.

VASIL

Sark Üzerine Mesh

eriat bilginlerinin bir ksm sark üzerine meshi caiz görmüken

bir grup buna cevaz vermemitir. Sara meshi caiz görmeyene göre,

sara mesh âyetin balamna aykrdr. Çünkü [ayette geçen] ‘ba’ ke-

limesinden sark anlalmaz. Ba örtmek, geçici bir durumdur. Sara
meshi caiz görenler ise Sahih-i Müslim’de yer alan bir hadiste Peygam-

berin bunu bildirmesi nedeniyle caiz görmütür. Söz konusu hadis,

hakknda konuulmu [zayf] bir hadistir. Ebu Amr b. Abdi’l-ber, hadis

hakknda ‘sakat hadis’ demitir.

VASIL

Bâtnî Anlamyla Sara Mesh

Sara meshin bâtmdaki hükmüne gelince bilmelisin ki, geçici

eyler ile asllara kar çklamad gibi onlara zarar da verilemez.

Bakman gereken ey, bu ilien eyin ortaya çkmasnn nedenidir. Söz

konusu ey, ya duyulmayan ya da yoksunluunun zarara yol açaca

bir eydir. Bu durumda ondan müstani kalnamaz. Gerek duyulmu-

yorsa asln hükmünü ortadan kaldrmada onun bir etkisi yoktur; ken-

disinden müstani kalnamaz ve yoksunluu bir zarara yol açarsa, asl-

la ayn hükme sahiptir ve asln yerini alr. Asldan bir parça kalrsa, ka-

lan parçann dikkate alnmas gerekli ve zorunludur Asldan kalan e-

yin yerini ise, yoksunluu zarara yol açan bu geçici ey alr. Bu konu-

daki görüümüz budur.
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Bu nedenle zikrettiimiz ve konu uzman baz âlimlere göre illetli

olan hadiste, meshin aln ve sara birlikte yaplmas gerektii yer ald.

Bu durumda su saça temas eder [geçici olan ey asim yerini alm olur].

Ban bir ksmn mesh etmeyi benimseyen kimseye göre, saçn slanma-

syla asln hükmü gerçeklemi olur. Sark süs için taklmsa, ona mesh

caiz olmaz. Hastalk nedeniyle bana sark takan hasta böyle deildir.

Bu meselede âyede çelien bir ifade gelmemitir.

ZAH

Tasavvuf yolundan gidenler, ilkeyi zedeleyen bir sorunla karlaa-

bilir. Örnek olarak, sebeplerden soyuüanan bir insana sebebin fiilinin

ilimesini ya da savata kahramanlk ve yöneticilik gibi ileri verebiliriz.

Biz, baa mesh etmekten söz etmekteyiz. Ba ise, bir yandan tavazu

eder bir yandan büyüklenir. Bu ibadette anlatmak istediimiz konuyu

anlalr hale getirmek için bir benzetme yapmak yerinde olur: Büyük-

lenme ve kibirlenmek, insann ibadetine etki edip Rabbinin onun üze-

rindeki büyüklüünü ve azizliini unutmasna yol açarak insan onu ha-

trlamaktan perdelerse, [o asla zarar veren geçici ii] yapmaz ve kendi-

sinden büyüklüü uzaklatrr. Bu zorunlu bir davrantr. lkeyi zedele-

yecei için, insann bu yerde büyüklenmesi caiz deildir.

Büyüklenme ve kibir, insann benliini etkilemek yerine -kii ken-

diliinde hor ve muhtaç iken- dümann gözünde görünen bir durum

ise, bulunduu yerin özellii nedeniyle görünüte büyüklük gösterebi-

lir. Çünkü bu geçici davran, ilkeyi etkilemez. Bize göre sara meshin

hükmü de böyledir. Bunu biliniz!

Bâtnda sark üzerine meshin hükmünü örendin. Ayn yorum,

elin bir ksmyla sara mesh etmede de geçerlidir. Bunun anlam u-

dur: Sebebe sarlmak Allah’a kalbinle olan itimad ve güvencini zedeli-

yorsa, Allah’tan uzaklamada daha kötü bir sonuca yol açmad sürece,

sebebe sarlma ve onu kullanma. Sebebe sarlmak Allah’a kalbinle olan

itimadn etkilemezse, ‘elinin bir ksmyla mesh edebilirsin’ ve bu konu-

da bir sorumluluk söz konusu deildir. Çünkü sebebi elden çkarmak

[sebebe sarlmamak da], kulun fiillerinin bir ksmdr. Elin toplam, an-
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lam bakmndan pek çok eydir [eyi içerir]. Çünkü eller, dince geçerli

i ve hükümlerde anlamlan farkl pek çok tasarrufa sahiptir. Bu ba-

lamda almak, vermek ve [bu konuda denge anlamnda] itidal ellerin fiil-

leridir.

Allah öyle buyurur:
c
Elini boynuna asma.'

65 Bu ifade, kinaye- yoluyla

cimrilii anlatr. ‘Onu büsbütün de açma.'
66 Bu ise, kinaye yoluyla israf

anlatr. Kur’an böyle bir grubu övmü ve öyle buyurmutur: c
lnfak

ederken israf etmez ve cimri davranmazlar. Bu ikisinin arasnda bir denge

tutarlar.'
67 Kastedilen ey, infakta itidaldir. Allah öyle buyurur:

‘

Kendi-

nizi elinizle tehlikeye atmayn. 768 Burada tehlike, cimrilik demektir.

Kur’an bütün bu fiilleri ellere nispet etmitir. Bu nedenle dedik ki elle-

rin pek çok fiili vardr. Çokluun varl olmasayd, ksmilik olmazd.

Çünkü bir, parçalanmaz.

VASIL

Baa Meshin Süresi

Bu meselede örenilmesi gereken baka bir konu ise, baa meshin

süresinin tespitidir: Meshin tekrarlanmas sevap mdr, deil midir i

1 Ba-

z insanlar, tekrarlamann faziletli olmad görüündedir. Bir ksm ise,

tekrarda sevap vardr demitir. Tekrar, bütün abdest fiillerinde ve bütün

organlarda eit derecede müstehap saylmtr. u var ki tekrar[’n

müstehap olmas], baz uzuvlarda güçlü, baz uzuvlarda ise daha zayf-

tr. Organn bütününe yaylmas kouluyla bir kez yaplmasnn zorun-

luluu hususunda ise görü ayrl yoktur.

[Bu fkhî ayrntnn dayand varlktaki genel] ilke haklndaki gö-

rüümüz udur: lâhi genilik nedeniyle, âlemde tekrar yoktur. Dolay-

syla ‘tekrar
5 lafzn [âlemdeki olaylar için] kullanmay reddederiz. For-

mel benzerlik nedeniyle ise, benzerlerin varln reddedemeyiz. Bura-

dan u kesin yargya ularz: Gerçekte biri dierinin ayn olmasa bile,

harekeder suret bakmndan birbirine benzer. Bizim görüümüz,

ari’nin bu konudaki hükmüne bakmaya dayanr. ari benzerleri sayar-

sa, biz de onlar sayarz. Nitekim namazn ardndan otuz üç kez
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‘Sübhanaliah!’ deriz. Böyle bir eyi reddetmeyiz. nsan süratle hükmü

altna alan gaflederi gidermek için, pekitirmek maksadyla abdest ey-

leminde çoalma olmutur. Bu yaklama göre, tekrarda fazilet vardr.

[Hale karsnda] Huzur’u gerçeklemesiyle, [gafletin büsbütün kalkt-

na] hükmedilirse, tekrar bir fazilet olmaz. Çünkü [fazilet kelimesinin

kökü olan] fazl ilave ve fazla demektir. Abdest alan insann bir eyi fazla

yapmas, unutma ya da bilinçsizliin bulunmasna baldr. Baka bir

ifadeyle gaflet ve unutma olduu için, eylemi tekrarlar ve bu nedenle

ilave olmu saylmaz.

Yine de bizce doru görü, tekrarn fazilet saylmasdr. Çünkü o,

hükümleri açklayan ari’nin belirttii gibi nurdur. Kitapta ve Sünnette

‘Allah'n nurunu’ fanus içindeki lambaya benzeten ifadeler vardr. Âye-

tin tamamna baklabilir. Baka bir âyette Allah, ‘nur üstüne nurdur’

buyurur. Yani, ‘nur üstüne nur’ ifadesi zikredilmitir. Bu durum, tek bir

delilliye iki veya üç delil getirmeye benzer. Hz. Peygamber öyle buyu-

rur: ‘Abdestliyken abdest almak, nur üstüne nurdur.’ Abdestliyken ab-

dest almakla abdestte birinci suyun üstüne ikinci suyu getirmek arasn-

da bir fark yoktur. Bir insann amelini tekrarlamas, kiiye verilecek se-

vap ve tecellinin tekrarlanmasn salar. Öyleyse abdestin bütün uzuvla-

rnda esas olan, [ykamann] tekrarlanmasdr. Ba, iki kulak ve iki ayak

ise farkldr. Bu konuyla ilgili gerekli hususlara deinmi olduk.

BÂB

Yeni Bir Suyla ki Kulaa Meshetmek

nsanlar iki kulaa mesh ve meshi yaparken suyun yenilenmesi hu-

susunda görü ayrlna dümütür. Baz âlimler, bunun sünnet, baz-

lar ise farz olduunu kabul etmitir. Baz âlimler, kulaklara mesh ya-

parken suyun yenilenmesi gerektiini belirtirken bir ksm suyun yeni-

lenmesinin gerekmedii fikrindedir. ki kulak müstakil olarak m, yoksa

bala beraber mi mesh edilir? Yoksa yüz ile birlikte mi mesh edilir? Ku-

laklarn ön taraf yüz ile, arka taraflar ise bala beraber mi mesh edilir?

Her grup bu ekillerden birini benimsemitir.
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VASIL

[Kulaklar] Meshin Bâtnî Hükmü

Kulaklara meshin bârm hükmü udur: Kulak, temizlenirken suyun

yemlenmesi gereken müstakil bir organdr. Bu nedenle abtiest alan kii,

en güzel sözü duyurmak suretiyle kulan mesh eder ki, bu gereklidir.

En güzel sözde derecelenme meydana gelir. Güzel var, daha güzel var,

en güzel olan ise Allah Kur’an ile zikretmektir. Böylece insan, iki güzeli

birletirir. Her âyet sadece Allah’ gösterdii gibi Allah’n zikrini Ku-

ran’dan dinlemekten daha üstün bir zikir de yoktur. Allah’ Kuran’dan

zikretmek derken kastettiimiz ey budur.

Kuran’m her âyeti Allah’ zikretmeyi içermez. Çünkü onda fkh
hükümler bulunduu gibi Firavunlarn öyküleri, onlarn sözleri ve

inançszlklarm anlatan ifadeler de vardr. Bununla birlikte salt Kur’an

olmas bakmndan onu okuyan veya okuyan dinleyen kimseye büyük

sevap vardr. Fakat yine de [ayetler arasndaki derecelenmeye dönersek]

Kuran’da Allah’n zikredildii âyetler, kâfir bir insann Allah hakknda

uygunsuz eyleri söylediini anlatan âyetlerden daha güzel ve daha yet-

kindir.

Kulan önü ve arkas hakkndaki deerlendirmeler ise, [batnda]

Kuran’daki bu zikrin zahiri, bâtn, gizlisi, aç, bilinen ve bilinmeyen

ksmdr. Öyleyse, Allah hakkndaki müteabih kelimeleri Allah’a teslim

et. Bunlar, bâtn yorumda kulan arka ksmdr. B gibi âyetlerin

okunduunu kulanla duyduunda, Allah’n onlarla neyi kastettiini

Allah’a brakrsn. Kuran’da anlam bilinen -Allah hakkndaki muhkem
âyetler ile O’nu gösteren varlklar gibi- âyetler ise, [bâtnî yorumda] ku-

lan ön taraf saylr. Allah’n neyi kastettii bu âyederle bilinir. Bu sa-

yede yarg, bilginin ilitii duruma göre gerçekleir. Sen de, bu açkla-

mada sana iaret ettiimiz eye göre amel et! En uygunu, iki kulak hak-

kndaki hükmün agza-burna su vermek ve sümkürmek hakkndaki hü-

küm olmasdr^
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BÂB

ki Aya Ykamak

Ayaklar ykamann says, ba mesh etmenin says kadardr. Nite-

kim daha önce ba meshetmenin saysn belirtmitik.

Bilginler iki ayan abdest organ olduunda görü birliine var-

mken nasl temizleneceklerinde görü ayrlna dümülerdir: Acaba

ayaklar ykamayla m, yoksa mesh etmekle mi temizlenir? Yoksa, insa-

nn bu ikisinden birini seçme hakk var mdr? Bu yöruma göre, abdest

alan insan hangisini yaparsa, dieri düer ve farz yerine getirmi olur.

Bu durum, ayakkab giyilmemise böyledir. Bizim görüümüz, seçime

braklmasdr. Buna ramen her ikisini bir arada yapmak daha üstün-

dür. Her görüün bir sahibi vardr. Öyleyse mesh kitabn zahirine, y-

kamak ise Sünnete uygundur. Âyetin yorumu ise, âyetin zahiri anla-

mndan [bâtn] anlamna geçmeyi gerektirir.

VASIL

Ayaklan Ykamann Bâtnî Hükmü

Ayaklan ykamann bâtn hükmüne gelince bilmelisin ki, cemaatle-

re komak, mescidere çokça gitmek, zor günde direnç göstermek, ayak-

lar temizleyen eylerdendir. Öyleyse sen de ayaklarn zikrettiimiz ey-

lerle ve benzerleriyle temizle! insanlar arasnda dedikoyu yamak için

dolama. ‘Yeryüzünde büyüklenerek yürüme! Yürüyüünde vakar sahibi

ol.’ Bu fiillerin ayak ve benzeri abdest organlarn bir kez ykamak gibi

bir ksm farz, bir ksm sünnettir. Sünnet, farza ilavedir. Bu ise, eria-

tn tevik ettii ve farz kld eye koman demektir.

Farz olan, insann ayaklarn [herhangi bir] namaz klma yerine ta-

masdr; mendup, müstehap, sünnet ise -hangisini istersen onu söyle-

ayaklar uzaktan veya yakndan mescidere tamaktr. Çünkü bu farz

deildir. Gerçi baz kimselere göre camiye gitmenin farz olan ksm.
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belli bir camiye veya cemaate deil, herhangi bir cami ve cemaate git-

mektir. Bâtnî anlamyla ayaklarn ykamak da buna göredir.

Ykama, bir ekilde mesh etmeyi de içerir. Ykayan kii, ykamaya

meshi de katm demektir. Meshin ykamaya dahil olmas, yldzlarnnn günein nda içkin olmasna benzer. Mesh eden ise ykam
olmaz. Bunun tek istisnas, Araplardan aktarld kadaryla, meshin

sözlük anlamnn ykamak olduunu kabul eden kimselerin görüü-

dür. Bu durumda mesh, eanlaml sözcüklerden biri olur. Bâtnî yo-

rumunda anlam yönünden doru olan, meshin, özel bir amel türü

için, ykamann ise genellik gerektiren amellerde kullanmdr. Doru
yöntem budur.

Bu nedenle biz, duruma göre [ykamayla mesh arasmda] tercihde

bulunma görüüne vardk. Çünkü bazen insan, bizzat bir ahsa ait olan

belirli bir ihtiyaç için özel bir erdeme koulabilir. Özel bir amaç için

olan bu koma, meshetmek yerini alr. Bazen ise insan, bütün toplumu

kuatan bir ihtiyaç ya da ihtiyaçlar için hükümdara gidebilir. Bu du-

rumda ahs, bu genel duruma girer. Bu da meshin dahil olduu y-

kanma gibidir.

AÇIKLAMA vc TAMAMLAMA

cVe Ayaklarnz 5

Ayeri Hakknda

[Abdestle ilgili ayette geçen] ‘Ve ayaklarnz [ve ercüle-îikum]’

âyetindeki L harfi, yoruma göre, li veya le eklinde okunabilir. Bu Fark-

llk balacn ykanan eye mi yoksa mesh edilen eye mi matuf oldu-

uyla ilgili görü ayrludan kaynaklanr. Bu konudaki görüümüz,

harfin [ykanana atfla] le eklinde okunmasnn kendisini mesh edilen-

den çkarmayacadr. Çünkü buradaki balaç, beraberlik ifade eden

balaç olabilir ve bu tür balaç mansuptur. Söz gelii öyle dersin:

‘Kâme Zeydun ve Amran’ [Zeyd ile birlikte Amr ayaa kalkt]. ‘stevâ

el-mâu ve’l-haebete [su ve ahap eit oldu].’ Ya da ‘Ve ma ente ve

Kus’a min-serîd (Sen ve Kus’a Serid’den deilsiniz)’ veya Merirtü bi-

Zeyd ve Amra (Zeyd ve Amr’a uradm). Ayn ekilde, ‘Balarnz ve
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ayaklarnz mesh edin/ayaklarmz ykayn™ eklindeki ifade de böyle yo-

rumlanabilir.

Balacn meshe döndüünü kabul eden kiinin kant daha güllü-

dür. Çünkü bu yorumu kabul eden insan, dikkate ald kandamada

ykamay benimseyenle ortaktr. Bu da, Lam’m fetha [le eklinde]

okunmasdr. Halbuki Lam’ kesre okuyan kimse ona ortak deildir.

Dostlarmz! bir ksm, özeli genele tercih etmiken bir ksm geneli

özele tercih etmitir. Bunlarn hepsi genel anlamda boyledir.

Bizim görüümüz farkldr: Biz, haln hükmüne göre Hak ile bera-

ber yürürüz. O’nun genelletirdii yerde genelletirir, özelletirdii yer-

de özelletiririz. Herhangi bir hükmü kendiliimizden çkartmayz. Ye-

ni bir hüküm çkaran insan, nefsinde rablk ihdas etmi demektir. Nef-

sinde rablk üreten ise, söz konusu mesele ölçüsünde kullukta eksilt

kalmtr, ihdas ettii mesele kadar kulluu eksilen bu insana Hakkn
tecellisi eksilir. Haklan tecellisi eksildiinde ise, insann Rabbine dair

bilgisi eksilir. Rabbine dair bilgisi eksildiinde, bu eksiklik ölçüsünde

O’nu bilmekten cahil kalr. Mahrum kald bu tecelli nedeniyle âlemde

veya insann kendi âleminde bir hüküm ortaya çkarsa insan onu bil-

mez. Bu nedenle tavrmz, yeni bir hüküm ihdas etmemek oldu.

BÂB

Abdestin Fiillerinin Sralan

Bilginler, âyetteki sralana göre abdest fiillerinin sralnda görü
ayrlna dümütür. Baz bilginler sralamann farz olduu, bir ksm
da farz olmad görüündedir. Bu durum, abdestteki farz fiillerle ilgili-

dir, Farz fiillerin sünnetlerle birlikte sralanmasndaki görü ayrl ise

sünnet ve müstehap fiillerle ilgilidir.
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VASIL

Bunun Bâtndaki Hükmü

Sralamann bâtndaki hükmüne gelince bilmelisin ki, [batnda]

herhangi bir sralama, söz konusu deildir. Bu fiiller, o esnada insann

üzerinde beliren hale göre yaplr. nsan üzerinde ortaya çkan durum

bana uygun bir ey ise, önce onu mesh eder ve onunla balar. Dierle-

ri de böyle deerlendirilir. Fiilin farz veya sünnetlerle ilgili olmas du-

rumu deitirmez. Öyleyse hüküm, vakte [insann içinde bulunduu

hal] aittir.

BÂB

Abdestteki Ardklk

Baz bilginlere göre, unutma ve mazeret söz konusu deilse ard-

klk farzdr. Unutulursa veya hatrlansa bile mazeret varsa, sralama

bariz bir ekilde ihlal edilmedii sürece farz yerine getirilmi olur. Baz

bilginlere göre ise ardklk farz deildir. Bütün bu görü ayrlklar,

âyetin balamyla ilgili bir sebepten kaynaklanr. Âyette fiillerin sralan-

n bildiren ‘ve’ balac, bir aralk olmakszn öncekine eklenen eylerde

kullanld gibi bazen geciktirilen eyler onunla birbirine balanr. Ba-

zen ise, bu balaç kullanlr, [fakat] lci fiil beraber gerçekleir. Abdestte

bu sonk caiz deildir. u var ki insan nehre daidmda veya ayn anda

her organna temas edecek ekilde üzerine sular döküldüünde geçerli

olabilir.

VASIL

Ardkln Bâtnî Anlam

Bâtnda ardklk hakkmdaki görüümüz, tpk sralama gibi, onun

da farz olmaddr. çinde bulunulan vaktin gereine göre fiilleri yapa-
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rz. Bu meselenin bir benzerini Risâletü’l-envâr fîmâ yumnahu sâhibe’l-

halveti mine’l-esrâr [Halvet yapana bahedilenler hakknda nurlar risale-

si] isimli risalemizde belirtmitik.

Bu yoldaki amellerimiz, vaktin hükmüne ve verisine baldr. nsan

bazen gaflete düebilir. Böyle bir durumda insan, fiillerdeki ardkla

güç yetiremez. Fakat baka bir saat gelir ve ona güç yetirebilir. nsann

her nefesinde gizlice ve açktan Allah’ murakabe etmesi, yaplabilecek

bir i deildir. Öyleyse ardklk, genel anlamda gerçeldemez. Ancak,

bütün hallerinde bilinçli ve [Hakk] murakabe halinde olmak için, tüm

gayretini sarf etmelidir.

Yüce Allah öyle buyurur:
‘
Onlar ki namazlarnda daimdir.™ Kaste-

dilen, iki namaz arasnda baka ileri olsa bile, namaz geldii vakit onu

klmak demektir. Bu nedenle, farkl vakitlere bal özel bir fiilde sürekli-

lik gerçekleir. Her nefes bunun olmasna gelince, böyle bir ey ‘Gece

gündüz Allah’ tebih eden ve bkmayan Mele-i ala’nn [Yüce Topluluk]

özelliklerinden biridir. te ardklk budur. Allah adamlarndan bazla-

r için gerçeklemi olsa bile bu hal, nadiren gerçekleir.

Hz. Aie, ‘Hz. Peygamber her halinde Allah' zikrederdi’ der. Hz.

Aie bunu Hz. Peygamber’den aktarmsa bundan kuku duymayz;

peygamberin görünür bütün davranlarnda mübah fiil ilemeyip sü-

rekli vacip veya mendup fiiller ilediini demek istemise, bu da müm-
kündür. Nitekim Hz. Peygamberin mertebesinden bu husus bellidir.

Çünkü Hz. Peygamber, kendisine uyulsun diye hareket ve durularyla

ümmeti için bir öretmendir. Binaenaleyh Peygamber, sürekli zikir ha-

lindeydi. Hz. Peygamber’in gönlüne gelince, kendisi bildirmedii süre-

ce Hz. Aie’nin bu konuda kesinlikle bir bilgisi olamaz. Bununla bera-

ber, böyle bir durumda olup da Hz. Peygamberin ayn anda -mübah

olduunu bilerek ve farknda olarak- mübah fiilleri yapmas tasavvur

edilebilir. Hz. Peygamberin bütün hareket ve durularnda eriatn

hükmünün farknda olmas da böyle deerlendirilebilir. Böylece Hz.

Peygamber, ibadette ardkln [kesintisiz murakebe ve bilinç hali]

gerçekletii kimsedir.

Otuzuncu ksm tamamlanmtr. Bunu otuz birinci ksm takip

edecektir.





[FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN]
OTUZ BRNC KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla

BÂB

Mest Üstüne Meshetmek

eriat bilginleri mest üstüne mesh hakknda görü ayrlna dü-

mütür. Bazlar, bunun genel anlamda caiz olduunu belirtirken bn
Abbas gibi bir ksm, onun genel anlamda caiz olduunu kabul etme-

mitir. imam Malik’ten böyle bir rivayet vardr. Bir ksm ise sadece

yolculuktayken bunun caiz olduu kanaatindedir.

VASIL

Meselenin Bâtnî Hükmü

Mest üzerine mesh bâtnda, mest giyen kimsenin mesti çkarmada

güçlük çekmesi örneindeki gibi, karlat durumdan uzaklamada

güçlük çeken insann haline iaret eder. Bu güçlük nedeniyle temizlen-

me çkarmann yerini alm ve ‘mestin üstüne mesh etmitir.’

Temizlik tenzih demektir. Hak ise, tenzih yapann bu fiiliyle amaç-

lad kimsedir. Allah öyle buyurur: ‘zzet sahibi Rabbin onlarn nitele-

mesinden münezzehtir.’
7 ' zzetin bir özellii engellemektir. Böylece Al-

lah, zatnn inkarclarn nitelemelerine bir mahal olmasnn imkânszl-n belirtir. Hak, kendisi nedeniyle, zat tenzih edilendir, yoksa kulu-
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nn tenzihi nedeniyle tenzih edilmi deildir. Allah’ bilenlerin Hakk
tenzihleri, amel deil bir bilgidir. Çünkü yaratklarn ilâh tenzihleri

amel olsayd, tenzih edilen Allah bu amelin eserinin bir mahalli olurdu.

Son derece ho ve güzel olan bu iareti iyice kavra!

Hak, kullarnn tenzihini onlarn amel sahibi olmas bakmndan
kabul etmez. Çünkü tenzihi amel diye görmek, sadece cahil kullarn ya-

paca bir itir. Bilen ise onu bilgi olarak görür; tenzihi dile getirdiin-

de iin kendiliinde bulunduu hali -ki bu hal onun sözü ve zikridir-

bildirme maksadyla dile getirir. Böylece bilenin amelinin ürünü, yara-

tann tenzih etmenin anlamn bilmesinde ortaya çkarak sözü ve ifade-

siyle bilgiyi kuvve halinden fiile çkarr. Bu ifade, kendisini duyup da

Allah hakknda bir tenzih olduuna inanmayan kimselerin nefislerine

etki yapabilir.

Öyleyse kul, Hakka perdedir. Çünkü ilerin d yüzü herkesçe alg-

lanr ve Hakkn koyduu sebeplerle ilikilendirilir. Bu nedenle kul ‘yap-

tm, meydana getirdim, oruç tuttum, namaz kldm’ der. Böylece fiille-

rinin yaratcs vc uygulaycsndan perdeli olduu için -ki onlar Haktan

kaynaklanarak kulda meydana gelir- hepsini kendine izafe eder.

Mest, abdest alan insan ile suyun ayaklara ulatrlmas arasnda

perde olup temizliin konusu mestler haline geldii gibi insann Yara-

tann tenzih etmesi -ki tenzih, temizlik ve takdistir- de böyledir. n
san, Hakkn kendisi nedeniyle münezzeh olmasndan dolay gerçekte

bu tenzihin sonucunu Hakka uiatramayaca için tenzihin hükmü.

Yaratana bir perde olan tenzih sahibine [insana] geçer. Bu hükmün
sahibine geçmesi ise, amelî tenzihin tenzih edilen kimsede bir sonu-

cunun olmas bakmndandr [halbuki Hakta bunun bir sonucu ola-

maz], Bu nedenle, dince belirlenmi mesh fiiliyle temizlenmeyi mest

kabul ettii gibi, tenzihin sonucunu da [Hak deil] insan kabul eder.

Böylece [tenzih yaptnda gerçekte Hakk deil] kul, kendisini bilgi-

sizlikten -ki bilgisizlik bilgisizle bilfiil varlk kazan't- tenzih etmi de-

mektir. Bilgisiz, Hakka kendisine yaramayan ve zatnn kabul etme-

dii eyi nispet eden kimsedir.

Allah, sahih bir kutsi rivayette kulun kendisiyle yürüdüü aya
olacan bildirir. Duyu ise kulun sadece kendi ayayla yürüdüünü

görür. Mest -ki kulun zatdr- giydiinde, temizlenmesi gereken ey
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mest olur. ‘te bunlar size iade edilecek amellerinizdir.
> Öyleyse hük-

mün konusu, mesttir.

Meshin kullanmnn yolculukta ve yolculuk dnda caiz olmas bu-

radan kaynaklanr. Bu noktada yolculukta olmamak, insana dönen ten-

zihe iaret eder. Röylece, baz Allah adamlarndan aktarld gibi, bu

halde ‘kendimi tenzih ederim (subhani)’ dersin. ‘Kendimi tenzih ede-

rim (subhani)’ diyen insan, zikretmi olduumuz bu makam müahede
eden kimsedir.

Yolculuk, öretmek amacyla söylediinde dinleyenin kulana ula-

an tenzihtir. Kulaa ulaan söz, tenzih hakkndaki bilginin gerçekle-

mesine etki eder. Bu sayede dinleyenin alglama organ, söz konusu

meseleyle ilgili bilgisizlikten temizlenir, Öretenden örenene dönük

bu kadarlk geçi, yolculuk diye isimlendirilir. Bu sayede kendiliinde

bulunduu duruma göre gerçek, örenene aydnlanr. Böylelikle, bilgi

mahalli temizlenir.

Mest veya ayn anlamdaki çizme, çorap gibi ayan abdestte temiz-

lenen ksmn örten örfte ve adette giyilen eyler bu kapsama girer.

Ayan dildeki isimlerinden biri kademdir. Bu, kadem kelimesinin

ayakla ilgisini güçlendiren belirtilerden biridir. Kadem, sabit olmak

demektir ve ortak anlamla kullanlan kelimelerden biridir. ‘Falann bu

ite öteden beri kademi vardr’ denilir. Bununla, eski ve sabit bir ilkesi

vardr denilmek istenir. Nitekim [ayak anlamndaki] ‘rcl’ kelimesi de e
adllk ile kullanlr. Rid kelimesinin dilde e adllkla kullanmn kaste-

diyorum. öyle denilir: ‘Ricl min cerad’, bir çekirge sürüsü ve grubu

anlamna gelir.

‘Ayak mestle snr’ denirse, kesin olarak bilinen organn kastedildi-

i anlalr. Hal karinesi ve lafzlarn niteliklerle tanmlanm olarak de-

laleti, e adllk nedeniyle belirsiz kalan eyi belirli hale getirir. Böylece

daha önce konusu ayale iken temizliin hükmü meste geçer. Fakat mes-

tin giyili olmas gerekir. Böylece insan, mestine iliip onu hüküm yö-

nünden veya gerçekte pisletirilebilecek eyden temizler.

Cel-Cebbar ayam atee koyar’ hadisinde ayak Allah’a nispet edildi-

inde baz akl sahipleri öyle zannedebilir: Ayan Allah’a nispeti, in-

sana veya ayakl bir eye nispet edildii tarzda deildir. Bu nispette -söz

gelii- kastedilen, baka bir ey olmaldr. Böyle demekle söz konusu
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kimseler, bedenlenmi ruhlarn ayaklarnn [olduundan] habersizdir.

Allah ise, -daha önce ayan özellii geçmiti- hzl yürümek anlamn-

daki hervele fiilini kendisine nispet ederek, böyle bir kanaati benimse-

,

yeri insann yanlgsn ortadan kaldrr. Allah, karn üstünde sürünen

deil, iki aya üstünde yürüyenle beraberdir. Bununla birlikte ‘O'nun

benzeri yoktur’ ifadesini tam olarak anlamak gerekir.

Allah’ nitelediimiz ve O’nunla ilikilcndirdiimiz her ey, Allah’n

kendisini niteledii ve kendisiyle ilikiiendirdii özelliklerdir. Hzla

komay kendisiyle ilikilendirmesinin nedeni, celaline yarar ekilde,

koma ve onun gerei olan nitelie konu olan aya kastettiinin bilin-

mesini salamaktr. Çünkü Allah bilinmeyen meçhuldür. [Ama] O, £
ta-

nmlanamayan belirsizliktir’ denilemez. Allah öyle buyurur: ‘O 'nu ilmen

ihata edemezler.”
2
Gerçi Allah’n aya olduunu söylemekle tenzih sa-

hibinin kendi inancna göre belirledii eyi kastetmitir ve anlam onun-

la snrldr demek istemiyoruz. Allah ayak sahibi olmay ortaya koymak

için koma’y zikretti. Ardndan vehme gelebilecek e adllk zannn gi-

dermek için, komay ayak karsnda mestin yerine yerletirdi. Böyle-

likle tenzihin konusu ayak yerine koma oldu. Daha önce tenzihi dile

getiren kul, [Haktan] aya tenzih etmekle meguldü. Koma da zikre-

dilince, bu kez tenzih ona geçti. Abdestte de ayan temizlenmesiyle il-

gili hüküm meste geçmiti. Kul örfte bilinegelen koma fiilinden Rab-

bini tenzih etmi, [nasta geçtiine göre] komann ise Hakkn anna
yarar tarzda olacan ifade etmiti [selefilik]

.
Çünkü kul, Hak kendi-

sini daha iyi bildii için [ve kendisini nitelediine göre], O’nu bu özel-

likle nitelememezlk yapamaz. Allah Teala kendisi için bu nitelii ispat

etmitir. Böyle bir nitelii Hakka nispet etmeyi reddeden kimse mümin
deildir. Fakat yapmas gereken ey, ‘bunun niteliini bilmeyi Allah’a’

brakmaktr. Bu nispeti bilmeyi kastediyorum.

‘Hzl koma (hervele)’nin anlamna gelince, Allah dilcilere anlaya-

caklar eyle hitap eder. Hervele, bilinen bir ey iken Hakla nasl iliki-

lendirilecei bilinmez. Allah’n kendisine nispet ettii yaratklarn bütün

özellikleri böyledir.

Anlatlmak istenilen ey, bir iliki ve benzerlik tarzyla sadece te-

mizliin bir yerden baka bir yere geçmesinin imkandr. Burada ‘zo-

runluluk’ deil, ‘mümkün’ olmaktan söz ettik. Çünkü zorunluluk
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mümkün olmakla çeliir. Mest sahibi ise, mestini çkarabilir ve dinin

gerei olarak ayam ykayabilir veya bu konudaki mezhebinin gerek-

tirdii ekilde suyla ayana mesh edebilir. Bu konuda onun için bir en-

gel yoktur. Ayn ekilde, akll insan da [Hakk tenzih karsnda] böy-

ledir : Aklc, aya Haktan tenzih etmede kalm, koma fiiline geçerek

onu bu ‘ayak’tan uzaklatrmamtr. Bu güçlüe dümesinin nedeni ise,

daha önce ayan Hakka nispetinin hiçbir ekilde bize nispetine benze-

mediini açklamaktan kaynaklanr. Bu nedenle vaciplik meshle ilgili

olmam, onun hükmünün cevaz (olabilir, imkân) olmas daha uygun

görülmütür.

VASIL

[Daha önce belirttiimiz gibi] Baz bilginler mest üzerine meshi

yolculukta caiz görmü, yolculuk dnda caiz görmemitir. Bunun [ba-

tndaki yorumu udur]: Tenzih bir amel olduunda, onun yegâne etkisi

dinleyen ve kabul edende gerçekleir. Böylece tenzih, öreten-bilenden

ibare veya iaret vastasyla telaffuz ve söz bineinin üstünde örenene,

öretmenden örenciye sefer ve yolculuk eder.

VASIL

Genel olarak mest üstüne meshi caiz görmemenin bâtnî yorumu

udur: Gerçek tenzih, Allah’a aittir. Çünkü Allah, özü gerei tenzih edi-

lendir. Kul ise asla münezzeh deildir. O, bir eyden münezzeh olsa

baka bir eyden nünezzeh olamaz. Mudak anlamda tenzihi kabul et-

memesi, kulun hakikatinin gereidir. Kul bu nitelie sahip iken de,

münezzeh olmas mümkün deildir, Çünkü o, bilginin zdddr. Arzî

eylerin ise hakîkaderdc bir etkisi yoktur. Çünkü kulun tenzihin sonuç-

larn kabul etmesi, kendisine dönük sonuçlar kabul etmekten münez-

zeh olamayacan gösterir. Eer anlarsan ite bu, genel anlamda mest

üstüne mesh yapmay kabul etmemenin [bâtn] yorumudur.
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VASIL ve TAMAMLAMA
«

iki mest hakkndaki hükmün bâtn yorumu udur: Bunlarla kaste-

dilen iki yaratltr: Beden ve ruh yaratl. Her yaratln kendine ya-

rar bir temizlii vardr. Anlaynz!

BÂB

Meste Meshii Tanmlanmas ve Bunun Anlam

eriat âlimleri, mest üstüne meshin tanmlanmasnda görü ayrl-

na dümütür. Baz âlimler, meshin zorunlu miktarn üstüne mesh

etmek olduu görüündedir. Fazlas ise müstehaptr ki o da mestin al-

tnn meshidir. Ali b. Ebi Talib öyle der: ‘Kanaate göre olsayd, ayak

altn mesh etmek üstünü meshten daha doru olurdu. Ben Allah’n

peygamberinin mestin üstünü meshettiini gördüm.’

/Baz âlimlere göre ise mestin dnn ve içinin mesh edilmesi gere-

kir. Baz âlimler, mestin sadece dnn meshedilmesi gerektii görü-

ündedir. Bu görüte olanlar, içini meshi müstehap saymaz. Baz âlim-

ler ise, zorunlu olann mestin içinin meshi olduunu görüündedir. Üs-

tü mesh ise müstehaptr. Bu, Eheb’in görüüdür.

VASIL

Bu Konunun Bâtndaki Hükmü

Bilmelesin ki, tenzih -ki burada meshederek temizlenmek diye ifa-

de edildi- ya daha önce belirttiimiz gibi Hak ile ya da Hakk tenzih

eden kulla ilgilidir. Tenzih bu iki ksmla snrldr: Çünkü Rab ve kul,

yaratan ve yaratlandan baka bir ey yoktur. Biz bu konuda ‘daha üs-

tün’ ve ‘daha aa’ deriz. Yükseklik, Allah’a aittir. Çünkü Allah, özü

gerei derecelen yükseltendir. Allah öyle buyurur: ‘En yüce Rabbinin
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ismini tebih etm Kuran’da mestin üst tarafn meshle ilgili bu âyetten

daha yakn bir âyet yoktur. Aada olmak ise, bize aittir.

Ayn durum mestind ve içi, baka bir ifadeyle iç ve d lafzlar

için geçerlidir. Bazen Hak, zuhur eden ve batn kalan hükümlerinin sa-

hibi olabilir. Bazen zuhur edici olmak, adeti amada Hakka ait olabilir-

ken, adetlerde gizlenmek de Hakka ait bir hüküm olabilir. Adeder, ‘dü-

ünen bir toplum için’ Allah’a delil olan âyederin büyük ksmdr.

Bazen tenzih, noksansz ve en üstün olan Allah’a gerçek anlamda

iliir [Ya da ondan kaynaklanarak zorunlu olur]. Bu durum, [zahirde]

meshetmede farz olan miktardr. Tenzihin kula izafesi ise, kendi ameli-

nin kendisine dönmesi bakmndan müstehaptr. Bu ise, farz olann

mesderi mesh etmek olduunu; altn mesh etmeyi ise, müstehap kabul

edenlerin görüüdür.

Tenzih zuhur eden ve batn kalan olmas bakmndan Hakka ilie-

bilir [bu yönden kaynaklanabilir] . Bu ise, müahede ve tecellilerin ba-

lan gelmesi nedeniyle, varlkta Allah’tan bakasn görmeyen kimsenin

tenzihidir. Böyle bir insan Hakk zâhir ve bâtn iken görür ve dolaysy-

la onun tenzihi ancak Allah hakknda gerçekleir. Tenzih gerçek

(vücûdi) deil, var olmayan bir nispettir. Bu ise, mestierin içinin ve d-

nn meshini farz sayanlarn görüüdür.

Tenzih, bazen zatndaki yetkinlik nedeniyle Allah’a iliebilir [bu

bakmdan tenzih zorunlu olabilir]. B makamda tenzih eden insan,

özünden kaynaklanan eksiklik nedeniyle, yaratklar tenzih etmeyi

müstehap saymaz. Yaratlm tenzih ederse yalan söylemi olur. Görür

ki mümkün varlk, herhangi bir yönden sahip olduu bir yetkinlik sfat

nedeniyle münezzeh olsayd, o sfat bakmndan Allah’tan müstani

kalm ve ona kar koymu olurdu. Yaratklarn ise, Allah’tan müstani

kalmalarn salayacak bir nitelikte bulunmas imkânszdr. Onlar, bü-

tün bakmlardan, Allah’a muhtaçtr. ‘Allah ise, zengin ve övülendir.’

Tenzihi bu makamda olan insan, mestin altna mesh etmeyi müstehap

görmeyi reddederek ‘Allah'tan baka münezzeh yoktur. O, celal nitelik-

leriyle kullarna görünendir’ der. Bu ise, daha önce söylediimiz gibi,

mest üstüne meshi kabul edip mestin altna meshin müstehap olmad-n düünen kimselerin görüüdür.
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Bazen tenzih, daha dorusu tenzihin farz olmas, el-Batan isminden

kaynaklanr. Bu makamda Hakk tenzih eden insan öyle der: ‘Bâtn,

bâtn olmak nedeniyle tad celal özelliklerine göre bilinmeyi uzakla-

tran bir yerdir.’ Öyleyse zorunlu olan, perde ardndan Hakk el-Bâtn

isminde tenzih etmektir. Söz konusu perde, Allah’n idrak edilmeyen

bâtn olduu hükmünü veren eydir. Allah ise, herhangi bir perdenin

kendisini kuatamayaca kadar münezzeh ve akndr. Bu nedenle el-

Bâtn ismi yönünden tenzih vacip oldu. Bu ise, mestin alan meshi farz;

üstünü meshi ise, müstehap gören -Eheb gibi- kimselerin görüüdür.

[Tenzihin kayna] Hakkn ez- Zahir [zuhur eden] ismi olabilir, ez-

Zâhir, Hakkn kullarna suretlerde tecelli etmesidir. Kul ise Hakk sure-

tin snrlamasndan tenzih eder. Fakat onu bilgiden çkarmayan tenzih,

Hakkn o suretin ayn olduudur. Çünkü Allah, herhangi bir akldan

olduu gibi kendisini bilen baka herkesten daha çok kendisini bilir.

Bununla birlikte Allah, söz konusu suretlerde kullarna tecelli edeceim

bildirmitir. Nitekim mam Müslim es-Sahih’inde bunu zikreder.

Bu makamdaki insann tenzihi, Allah’n bir suret ile snrlanmad-

n, baka bir ifadeyle herhangi bir suretin O’nu snrlamadn ifade

etmektir. Allah, kullarna göründüü her surette tecelli eder. Hakle

kendiliinde böyle iken, bizim [bedensel ve ruhsal yapmz] düzenle-

yip denge kazandrdktan sonra, yaratlmz hakknda ‘diledii her-

hangi bir surette seni oluturur’ demitir. O da, diledii herhangi bir

surette kullarna tecelli eder. Burada, sayesinde kendisini örenmen
için dikkatini çektii lâhi bir sr vardr. Bu görüün sahibi, kendisine

yerlemekle o suretteki tecellisinin sürekliliini istedii için, zuhur

ediinde Hakk tenzih eder. te bu, [mesh edilen] mahalli belirleme-

de bâtnn hükmüdür.

BÂB

Neye Mesh Yaplr: Kiinin Giydii Mest, Çorap vb.

Mestlere mesh etmeyi kabul eden bilginler, tereddütsüz bir ekil-

de onlarn üstüne mesh edilebileceinde görü birligindeyken, çorap-
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lara mcsh etmede görü ayrlna dümütür. Baz âlimler, genel an-

lamda bunu reddetmi, bir ksm genel olarak kabul etmi, bir ksm
ise özel bir nitelikte olmasn caiz görmütür. Bu nitelik ise, ya giyilen

eyin suyu ayaa uiatrmaacak ekilde belirli bir younluk ve sertlik-

te olmasdr ya da yürümeye imkân verecek ekilde bir deriyle kap-

lanm olmasdr.

VASIL

Meselenin Bâtnî Hükmü

Bu konunun bâtndaki hükme gelirsek, daha önce mestle ilgili hü-

küm zikredilmi, geride çorabn hükmü kalmt. Kabul edilmi görü,

çorabn perde olma niteliinde mestle bir olmasdr. Kul, Yaratan

önünde perdedir. Bu nedenle ‘nefsini bilen Rabbini bilir
5
hadisi gelmi-

tir. Çünkü insan Rabbine delildir. Özel bir ekilde irtibatl olsalar bile

delil ve delilli, birbirlerine zttr ve bir araya gelmezler.

Daha önce demitik ki mest, Allah için kullanlan ayak kelimesin-

deki e adllg ortadan kaldrmak için iyi bir kanttr. Ayn ey, komak
için geçerlidir ki daha önce bunu belirtmitik. Çorap, aya örtse bile,

gedikleri nedeniyle mest kadar güçlü deildir. Çünkü su ona yaylr ve

hzl bir ekilde onun gediklerinden içeri girer. Mest ise böyle deildir.

Bunun bâtn hükmü udur: Allah’n kullarndan herhangi biri, Al-

lah’a bakalarndan daha güçlü delil olabilir. Zayf olan ise, çorap gibi-

dir. Nitekim bir hadiste Allah’n velileri nitelenirken böyle denilmitir.

Peygambere ulaan isnat zinciriyle, hadisi duyan birden fazla kii bana

Hz. Peygamber’e öyle söylenildiini bildirdi: ‘Ey Allah'n peygamberi!

Allah'n velileri kimdir? Hz. Peygamber öyle yant verdi: ‘Görüldükle-

rinde Allah hatrlanan- kimseler!’ Bunu Hafz Ebu Nuaym, -Hilyetü’l-

evliyâ’ isimli kitabnda zikretmitir. Çünkü, daha önce dediimiz gibi,

söz konusu insanlarda Allah’a delil olmann gücü görülür. Onlar, Al-

lah’ zikretmeye tutkundur. Her nefes Horluk, itaat ve yoksunluk içinde

olmalar da bunu gösterir. nsanlar onlar tenzih etmek isteyince, onlar

tenzih ancak Allah’ tenzihle mümkün olabilmitir. Çünkü onlar, Allah
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karsndaki doru hallerini gördükleri için velileri ancak Allah’ ile be-

raber zikreder.

Mest deriyle kaplanmsa, böyle bir mest, insanlar Allah katnda ve-

liliinin mertebesini örenmesinler diye kendisini ve Allah karsndaki

halini süfli âlemden örten Melamiye iaret eder. Nitekim çorap da top-

ran kendisine ulap ac vermesinden, toprakla arasna giren deri vas-

tasyla korunur. Bu, [batanda] Melaminin perdeli-aag alemden olan

mübahlarla gizlenmesini salayan niteliktir. Bu sayede insanlarn

melamide algladklar ey, sradan müminlerden farkllamad bu ni-

telik olur. O ise, bu niteliin ardndan, Allah karsnda velilik maka-

mndadr. Böylece ‘çorabn’ üst taraf (batm yorumda), kendisiyle

Rabbi arasnda herhangi bir engel olmakszn, üst taraftan Allah kar-

snda kalr.

Sana dinen ‘yorumlama (itibar)’ kapsn açtm. Bu, duyuda hükmü
ortaya çkan suretten kendi zatnda veya Hakkn mertebesinde O’na ka-

nt olan eylerde ilgili olduu eye ‘geçmen’ demektir. te yorumun

(itibar) anlam budur. Çünkü kelime, vadiyi geçtiini ve atn anla-

tan ‘aberte el-vadiye’ ifadesinden türetilmitir.

BÂB

Üzerine Mesh Yaplan eyin Özellii

Ayaklar meshi caiz görenlerin hepsi, salam mest üstüne meshin

caizlindc görü birliine varm, yrtk meste meshte ise görü ayrl-

na dümülerdir. Baz âlimlere göre, bir snr olmakszn yrtk az ise

mesh caizdir. Baz âlimler ise, yrtlmay üç parmakla snrlamtr. Bir

ksm ise, yrt çok olsa bile, adna mest dendii sürece üzerine mes-

hin caiz olduunu söylemidr. Bana göre en doru görü budur. Bir

ksm ise, az olsa bile, yrtk mestin önünde bulunduunda meshin ya-

plamayacan söylemitir.

Benim görüüm udur: Bu meselenin bir dayana olmad gibi

Kitap ve Sünnette bu konuda herhangi bir nas da yoktur. Öyleyse bu

konuyu bir yana brakmak ve ilgilenmemek en uygunudur. Bu konuda
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eriat âlimleri arasnda bahse deer görmediimiz görü ayrlklar ger-

çeklemitir. Bizce doru görü, unu söylemektir: Mest diye isimlendi-

rildii sürece mest üstüne mesl caizdir.

BÂ6

Bu Konuda Bâtnn Hükmü

Bu konudaki bâtn hükmü öyle ifade edebiliriz: Mest [hufj, giz-

lemek anlamndaki
c

hafa’ kelimesinden türetilmitir. Çünkü mest, genel

olarak aya örter. Yrtlp ayan bir ksm göründüünde ise ayan
gözüken ksmyla birlikte mest de mesh edilir. Bu durum, mest adn
koruduu süre böyledir ki bu art zorunludur. Bunda, doru düünen

kimse için artc bir sr vardr: Gizli olan, aym zamanda görünendir.

air mrü’l-Kays (mestle aym kökten hafa’y kullanrken) öyle der:

‘Hafahünne min-ejhâhünne .’ En bariz ve en temiz olan demektir.

Bize göre, mestteki yrtk nedeniyle ayan gözüken ksm mesh

edilir. Çünkü Allah’n kitabnda bize ayaklar meshetmek emredildi. Bu

nedenle ayan görünen ksmn da meshederiz.

Meselenin bâtm ise öyle ifade edilebilir: eriatn zahiri, her eyi

Allah’a nispet etmemiz itibaryla, tevhit hükmünün hakikati üzerindeki

bir örtüdür. Öyleyse eriatta temizliin konusu, tevhidi ona elik ettir-

mektir. Bunu ise, eriat yaratlmn [kendi aklyla ortaya koyduu
hikmet yasalar bi] bir hüküm deil, Allah’n yaratklarndaki hükmü

olarak görmekle gerçekleir.

eriat, baz kimselerin düündüü gibi akün deil, Allah’n hük-

müdür. Dolaysyla eriatn temizlii, onun bir ve gerçek Allah’tan gel-

diini görmektir. Bu nedenle [söz gelii] müçtehidin hükmünü eletir-

me hakkmz yoktur. Çünkü eriat -ki Allah’n hükmüdür- müçtehidin

.

hükmünü de geçerli saym ur. Öyleyse içtihadi hükümler de, bizzat

kendisinin onaylamas nedeniyle, Allah’n hükmüdür. Bu husus, konu-

yu bildikleri halde dikkat çektiimiz konuyu akllarnda tutmadklar

için bütün mezhep mensuplarnn içine dütüü mahzurlu bir konudur.

Fakat onlar, [bilseler de] dikkat çektiimiz eyi akllarna getirmemitir.
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Böylelikle Allah’n kimi saygl kullar içtihat yapma ayrcal elde etti-

inde, söz konusu mezhepçiler Allah’a kar saygszlk yapmlardr.

Binaenaleyh bir müçtehidi suçlayan insan, hiç kukusuz, hüküm yapt
eyde Hakk suçlam demektir.

[Hakikat üzerinde örtü olan] eriat ‘yrtlp’, herhangi bir eriat

hükmünü genel anlamda ortadan kaldran bir tevhit hükmü ortaya çk-

tnda, temizlenmesi gereken ey, eriat hükmünün ortadan kalkma-,

snda etkin olan tevhide geçer. Örnek olarak, fulleri her bakmdan Al-

lah'a nispet eden insann durumunu verebiliriz. Böyle bir insan, kendi-

sinde görünen itaat ve itaatsizlie deer vermez. [eriatn hükmünü
kaldran] Bu sonuç ortaya çkt için, böyle bir tevhit anlayndan

uzak durmak gerekir. Çünkü böyle bir anlay, eriatn ‘yrtlmas’ ve

Allah’n hükmünün ortadan kalkmas anlamna gelir. Nitekim mest

adn yitirdiinde artk mest üstüne mesh yaplamaz. Yrtlma mest is-

mim ortadan kaldrmamsa, mest üstüne mesh yapmakla birlikte aya-

n görünen ksmn da meshetmek gerekir. Daha önce bunu belirtmi-

tik. Bu durum, söz konusu meseledeki bu belirli tevhitle ilgili dince ka-

bul edilebilecek yorumdur. Bu yorum öyle demeyi gerektirir:
c
Sizi ve

amellerinizi yaratan Allah'tr.’ Öyleyse ameller bize nispet edildii halde

Allah’n yaratt eylerdir. Fiiller, her bakmdan Allah’a nispet edile-

mez. Dolaysyla bu, meshe etki etmez ve bu konuda hüküm belirttii-

miz gibidir.

Yol arkadalarmz bu konuda, mest üstüne mesh yapmay kabul

eden bilginlerin dütüü görü ayrlklar gibi, pek çok görü ayrlna
dütü. Mesti üç parmakla snrlayanlara gelince, [bunun bâtn yorumu]

tevhidin üç menzilde ortaya çkmasn dikkate almaktr. Üç menzil, in-

sann mana, duyu ve hayalinde eriatn hükmüdür. Tevhit bu üçüne de

yaylrsa, böyle bir tevhidi kabul etmek caiz deildir. Bu durumda

meshedilmesi ya da ykanmas gereken ey [eriata tekabül eden mesüer

deil], [tevhide iaret eden] ‘ayak olur.’ Nitekim insann tenzihinin ko-

nusu da, eriatn hükmünü ondan düüren böyle bir tevhit anlayndan

kendini uzak tutmaktr. Bu durumda eriat, [büsbütün yrtlmakla]

mest adn yitiren ey mesabesindedir.
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BÂB

Mesh [Süresi]

i

Baz bilginler mestin geçerlilik süresini yolcu için üç gün ve üç ge-

ce; yerleik için ise, bir gün ve bir gece olduunu kabul etmiken bir

ksm süre belirlememitir. Cünüplük gibi bir engel olmad sürece, di-

ledii süre kadar meste mesh edilir.

VASIL

Bâtndaki Hükmü

Mestin giyimi için belli bir süreyi kabul eden görüün batnî hük-

mü udur: Öretmen-örenci bölümünde, mest üstüne mesh hakknda

bunun öretenden örenene geçen bir yolculuk olduunu saptamtk.

‘Allah'n peygamberi insanlara eriat öretirken, anlamalar için kelime-

leri üç kez tekrarlard.’ Çünkü peygamber açklama ve bildirmekle me-

murdu. Yolcunun üç [gün ve gece] mesh edebilmesinin anlam budur.

(Baz bilginlere göre) Yolcu olmayann mesh müddeti, bir gün ve

gecedir. Bunun bâtn hikmetine gelirsek, söz konusu kii, sadece o em-

ri yerine getirebilir ve onu bilir. Bu nedenle de onu kendisine tekrarla-

maz. Çünkü onu açkça anlamtr ve o eyi bildii hakknda kesin ka-

naate sahiptir. Bakasna öretirken ise, onun anlayp anlamadndan

kesin olarak emin deildir. Bu nedenle, örettii kiinin örendiinden

tam olarak emin olmak için emri üç kez tekrarlar.

Süre snrlamay benimsememek, [batm anlamnda] bilgi aktar-

mnda örencilerin yaratln dikkate almak demektir: Bir ksm ilk de-

fada anlar, bir ksm ise anlayncaya kadar ayrntl olarak defalarca tek-

rarla anlayabilir. Dolaysyla insan, bakasna öretimde -ki [bilginin

öretmenden örenciye] yolculuu demektir- bizzat bir say belirlemez

ve kendi durumuna -ki o da ikamet halidir- dikkat etmez. Çünkü ö-
retmenin kendisine gözüken eyin kukulu olduunu düünmesi müm-
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kündür. Bu durumda, herhangi bir tahdit ve snrlama olmakszn,

[kukuyu gidermek için] onu defalarca inceleyebilir.

‘Cünüblük mestin hükmünü ortadan kaldrr.’ Bunun batn hük-

mü udur: Cünüblük gurbet, cünüb ise, gurbetteki kimse demektir.

Kalbe eriat zedeleyen ‘yabanc’ bir fikir gelirse, eriattan kant getir-

meksizin aklla sorun teorik olarak incelenir. Örnek olarak, eriat inkâr

eden ‘Brahmanî’ye ait bir fikrin kalbe geliini verebiliriz. Bu durumda

insan akima gelen bu düünceyi reddetmek için eriat delilini kullanmaz

[kabul etmez]. Çünkü sorun tanmay gerektirir [Brahman ise eriat

delini kabul etmez] . Öyleyse eriada kant getirmekten teorik düünce-

nin verileriyle kant getirmeye geçmek gerekir. Bu sorunun ikamet ha-

linde veya bakas için de yolculukta gerçeklemesi birdir. Nitekim

cünüb olan kii, ister yolcu ister yerleik olsun, mestini çkarmaldr.

BÂB

Mest Üstüne Meshin artlar

Baz âlimlere göre mest üstüne mesh, ayaklar abdesde temizlenmi

ise yaplabilir. Bazlar ise ayaklarn kaba pislikten (necaset) temizliini

art saymtr. Ben de bu görüteyim. Birinci görü ise, daha ihtiyad

bir düüncedir. Geride bir art dal a kald ki o da, mestin mest üstüne

giyilmesidir. Baz âlimler, ikisi üzerine meshin caiz olduu kanaatinde-

dir ki ben de bu görüteyim. Baz âlimler ise bunu kabul etmez. Çora-

bn durumu da böyledir.

VASIL

Bu Konuda Bâtnn Hükmü

Bâtndaki akledilir temizlik, daha önce akl ve eriata göre ortaya

koymu olduumuz tenzihtir. Ayaklara ait bu özel temizlik, dice belir-

lenmi temizliktir. Allah, kendisine yürüyerek giden kuluna koarak gi-
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deceini belirtmitir [kendisini böyle nitelemitir]. Yürümek ve ko-

mak, ayaklarn eylemidir. Hakk ‘komak’ fiilinden tenzih eden insanlar,

kendisini niteledii bir konuda Hakk yalanlam demektir. Gerçi akl,

sahip olduu kantlar bakmndan Hakka böyle bir fiili nispet etmeyi

kabul etmez. Fakat iman bir yandan bu nispeti kabul ederken öte yan-

dan teorik kantla da [Hakkn bu fiilinin yaratklara benzemesi anla-

mnda] benzerlii
‘O'nun benzeri yoktur’

7* âyetiyle dlar

man, Hakkn koma fiilini kuluna yöneliinin artmas ve pekimesi

vb. gibi herhangi bir tenzihçi yorumla tevile kalkmaz. Böyle bir tevili

akl sahipleri yapabilir. Onlara göre Hakkn komasnn anlam, kulu

‘yürüme’ fiilini içeren ibadederle Rabbine kotuunda, Allah’n bol ih-

sanla kuluna yöneliinin artmasdr. Söz konusu ibadeder mescitlere,

tavafa, hacca ve hasta ziyaretierine gitmek, insanlarn ihtiyaçlar için u-
ramak, cenazeleri kaldrmaktr. Ksaca, yakn olsun uzak olsun içinde

yürümenin bulunduu her riirlii ibadet bu kapsama girer Allah öyle

buyurur: ‘Ey iman edenler! Cuma günü namaza çarldnzda, Allah’n

Zikrine kounuz .’75

Abdest temizlii. Hakk ‘koucu olmak’ özelliiyle nitelemekdr.

Pislikten paklanmak [hezafet] anlamndaki temizlik ise, kendisini nite-

ledii özelliklerden Hakk tenzih etmemektir. Hakkn kendisini onlarla

nitelemedii mümkünlerin özelliklerine gelince; bunlarn herhangi bi-

riyle nitelenmekten Hakk tenzili akln iidir. Akl, eriatn hükmü al-

tndadr. eriat Hakkn bir niteliini söyleyince, -mümin ise- onu red-

dedemez. Bu durumda söz konusu nitelikle nitelenen ve hakknda ko-

nuulan kimse [Hak], kabul edicidir. Baka bir ifadeyle söz konusu du-

rumu ya kabul edebilir ya da [kabul eder ama] nasl kabul ettii bilin-

mez. Öyleyse akl, nitelenen zat bilmese bile, dince [belirlenmi vç zik-

redilmi] nitelii kabul etmek zorundadr.

Bu nedenle ayaklarn temizliini yorumlarken dilsel temizlik -ki

pislikten paklanmak [nezafet] ve temizlenmek demektir- anlamna git-

tik. Abdestle temizlenmeyi kabul edenlerin görüüne göre, bu mesele-

nin ayrntlarndan çkan herhangi bir sorun bizi balamaz. Mest üstüne

mest giymek, Hakkn kendisini koma özelliiyle nitelemesidir. Çünkü

komak yürümenin, yürümek ise ayan niteliidir. Yürümek komak
eklinde olabilecei gibi öyle olmayabilir de. Öyleyse koma [ayam
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deil], yürümenin bir özelliidir. Komayla ayak arasnda baka bir ey
daha vardr ki o da yürümektir. Yürümek, mest üstüne mest gibidir.

Daha önce bu meseleden söz edilmiti. Anlayasn!

BÂB

Mest Üstüne Mehi Bozan eyler

Mestlere meshi geçersiz yapan hususlar arasnda hakknda görü bir-

liine varlm olan, abdesti bozan her eyin meshi de bozduudur. Bu-
h

nu daha sonra açklayacaz. Âlimler mesti çkarma konusunda görü ay-

rlna dümütür: Acaba çkarmak temizlii bozar m, bozmaz m? Ba-

zlarna göre abdest bozulur ve abdesti yemlemek gerekir. Bir ksm ise

sadece iki ayan abdesti bozulur demitir. Ayaklar ykanr ve -abdest ful-

lerinin ardkl konusundaki görü ayrlna göre- bu gereklidir. Bir

ksmna göre mest çkarmak ayan temizliinde etkin deildir. Ben de

bu kanaatteyim. Abdest yeniden alnsayd, daha ihtiyatl bir davran

olurdu. Daha sonra gelecei gibi, abdesti bozan eyler gerçeklememi-

ken sadece mestleri çkarmak abdesti etkilemez.

VASIL

Bu Konuda Bâtn Hükmü

[Mesder çkarldnda] Bütün temizlik bozulur demenin batndaki

karl udur: Bu görü, tenzihin nitelenene nüfuz etmesine iaret

eder. Nitelenen zat, [belirli bir nitelikten] münezzeh olmay kabul eder-

se, tenzihin gerekliliinin düünüldüü dier niteliklerden de münez-

zchlii kabul eder. Buna karn nitelenen için herhangi bir tenzih geçer-

sizse, bu da bütün dier niteliklere, yani tenzihin' özelliklerine yaylr.

[Baz bilginlere göre ise] sadece ayan temizlii bozulur. Bu gö-

rü, eriatn Haktan belirli bir nitelii düürmesine iaret eder. eriat

bir nitelii Haktan dütü diye tebih anlaml her niteliin düülmesi ge-
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rekmez. Çünkü Allah, kendisini ‘dourmak’ fiilinden tenzih etmiken,

yapaca bir ite tereddüt etmekten ise tenzih etmemitir. Allah, kendi-

sini [iin ban sonunu düünmek] anlamnda tedebbür etmek fiilinden

tenzih etmedii gibi kzmaktan da tenzih etmemitir.

Baz bilginler ise, temizken mesti çkarmann hükümsüz olduunu

ve mesti giyerken alnm abdeste bir etkisinin olmadm söylemiti.

Bu görü batnda una iaret eder: Hak, kendisini ‘dourmak’ fiilinden

tenzih etmi olsa bile, yine de nitelik kalr. Allah öyle buyurur:
‘
Allah

çocuk edinmek isteseydi, yaratklarndan dilediini seçerdi.’
7" Böylelikle i,

‘isteseydi’ sözünün anlamna dayanr. Bu ifade, ‘Allah'tan öne geçmi bir

hitap olmasayd
777

ve
‘
Benim katmda söz deimezm âyederie benzer. Bu

âyetin anlam, öyle bir görüün reddidir: ‘lâh, zat gerei mümkünü

var etti. Yoksa, irade nispeti nedeniyle veya bilginin öne geçmesinden

dolay deil.’ Halbuki dorusu ari’nin söylediidir. Bu nispet, zata ila-

ve gerçek bir nispet olmasa bile durum böyledir. Bunu bilmelisin!

SU BÂBLARI

Bölümün banda yamur ve pnar sulan arasndaki farktan söz

edilmiti. O konuda yeterli açklama yapmtk. Bu bölümlerde ise, e-

riat bilginlerinin zâhirî hükümlerde dikkate aldklar hususlarla ilikili

bâtn temizliiyle ilgili konulan ele alacaz.

BÂB

I

’•

Genel Anlamda Sular

Alimler, deniz suyunun dndaki bütün sulârm temiz ve temizleyi-

ci olduunda görü birliine varmtr. Deniz suyunda ise görü ayrl
vardr. Bunun yan sra suyu deitiren fakat genellikle sudan ayrlma-

yan eylerin suya temizleyicilik özelliini kaybettirmediinde dc görü

birliine varmlardr. Bunun istisnas, tad deimi sulardr. Fakat bn
îrîn, bu konuda genel görüe muhaliftir. Onu böyle bir görüe
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sevkeden ey, ister deniz suyu isterse (depolarda bekletilmi) kirli su ol-

sun, genel olarak su denilen her eyin temiz ve temizleyici olduudur.

Bilginler, kaba pisliin rengini, tadn, kokusunu ya da bunlarn

tümünü deitirdii sularla temizlenmenin caiz olmadnda görü bir-

liine varmtr. Suyun kendisi veya bir özellii deimemise, aslndaki

remiz ve temizleyicilik özelliinde kalr ve suya düen necaset ona etki

etmez. Gerçi bu konuda, herhangi bir niteliini deitirmeyecek ekil-

de, az bir necasetin dütüü az bir su hakknda görü ayrl olduunu

biliyorum.

VASIL

Bu Konuda Bâtnn Hükmü

Su, [batnda] kalplere hayat veren eydir. Her kalp onunla bilgisiz-

likten temizlenir. Alah öyle buyurur: ‘ölü olup da hayat verdiimiz ve

onun adna bir nuryarattmz kimse insanlar içinde karanlklardaki kimse

gibi deildir. O karanlklardan çkacak deildir.'79 Bu. ifade, iman ve inanç-

szlk, bilgi ve cahillik hakknda verilmi bir örnektir.

stisnaî bir görü ayrl bulunan deniz suyu hakkndaki bu görü

ayrl. Hakkn gazap özelliinden yaratlm olmasndan kaynaklanr.

Gazap, kzlan insann kovulmasn ve uzaklatrlmasn gerektirir.

Halbuki temizlik yaknlatrr ve kavuturur. Bâtndaki görü ayrlnn
sebebi budur. Görünüteki neden ise, tadn deimesidir. Allah’n ga-

zabnn [uzaklamaya deil] Allah’a yaklamaya ve kavumaya sevk etti-

ini düünen kimse ise, deniz suyuyla temizlenebilmeyi kabul eder ki

ben de bu görüteyim.

Tevhit hakkndaki bilgisi genileyip dinin gerei olan saygya ba-

lanmayan insan ise -ki böyle bir insan ne kendisi ne de Allah için öfke-

lenir- Allah’n öfkesinden yaratld için deniz suyuyla temizlenmeyi

kabul etmez. Deniz suyunun ‘abdest alan kiiyi’ öfkelendirip öfkenin

ona yerlemesine yol açmasndan korkar. çinde bulunduu hal [tevhit]

ise, buna imkân vermez. Çünkü tevhit onu kzmaktan ahkoyar. Ona

göre, hakikatin birlii nedeniyle (ahadyyetü’l-ayn) âleme nispet edilen
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bütün fiillerde kzlacak kimse yoktur. Âlemde kzlabilecek biri olsayd,

tevhit [mutlak birlik] gerçeklemezdi. Çünkü gazabn gerei, fiildir ve

Allah’tan baka fail yoktur.

Bu mesele, suf toplumuna göre en güç konulardan biridir. Fakat,

Allah'n bize yasa yapt adab [uygulayacamz] balam bildiimiz

için, bize göre son derece anlalr bir husustur. Ardndan, lâhi huylarla

ahlâklanmay [biliriz]. Bu huylardan biri, kitabnda kendisini niteledii

öfkelenme ve gazaptr. öyle buyurur: ‘Allah ona gazap etmi ve lanetle-

mitir.’
80 Lanet âyetinde ise öyle buyurur:

‘
Beincisi ise Allah’n onlara

lanet etmesidir.™ Hadisler, Allah’n kyamet günü daha önce hiç kzma-

d ve daha sonra da bir daha öyle kzmayaca ekilde öfkeleneceini

bildirir.

Hiç bir eye kzmayan bu insan, sadece Allah’ görüp halinin etkisi

altna giren kimsedir. Bu makam, hayret makamdr. Bu makamdayken

öfkelenirse yazk ona! Ahirette [baka bir makamda] öfkelenmezse, yine

yazk olsun! Böyle bir insan dünya ve ahirette her durumu kant sayar.

Bu noktada Allah için öfkelenmek, daha esenlikli, daha kurtarc ve in-

san adna daha iyidir. Çünkü Allah için öfkelenmek, dince belirlenmi

edebe balanmak demektir. Öfke, insan yaratlnda bulunan korkaklk,

hrs ve aç gözlülük gibi özelliklerden biri olunca, Allah böyle bir davra-

n kuldan meydana geldiinde nereye yönlendirilmesi gerektiini bil-

dirmi ve kula kar insafl davranmtr. Bu noktada teslimiyetin bir

mahalli ve eriat tarafndan belirlenmi yeri vardr. Allah’n bildirdii

adab yerine getiren insanlar, hal olarak ona balanm, hallerinin etkisi

altnda kalanlar ise, bundan habersiz kalmtr. Teslimiyetsizliin de bir

mahalli ve eriat tarafndan belirlenmi balam vardr. O halde saygl

insan, ari hak hüküm verinceye kadar, hüküm vermeksizin duran kii-

dir. O, hüküm verenlerin en hayrlsdr. Allah hüküm verdiinde ise,

edepli insan O’nun verdii hükmün snrnda durur: Ne bir ey ekler ne

bir ey eksiltir.

Öfke, etkisi bazen dta görünen bazen gözükmeyen gizli bir nite-

liktir. Çünkü baskn olan [insann içinde bulunduu] haldir. Bulunduk-

lar kimsede baskn gelme ve onu etki altna alma bakmmdan haller de-

rece derecedir. nsan, kzd kimseye kar kalbinde merhamet duygusu

ile, drnda ve görünen ksmnda Allah adna öfkelenmeyi birletirebilir-
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se, bu üstün bir davran olur. Çünkü Allah yolunun ehli, hangi yolun

daha üstün ve gerçek olduuna bakmtr: Bir ksmmz nefstc bilfiil

varlk kazanan [Allah için] öfkelenmek daha üstündür derken, bir ks-

mmz merhametin kalpte bulunup Allah adna kzmay göstermenin

daha üstün olduunu söylemitir.

Kul, herhangi bir tasarruf gücüne sahip deildir. O, sadece [Tanr

tarafndan] yönlendirilen bir varlktr. Kul, kendisinde bilfiil varlk ka-

zanan ve ondan istenilen eyin hükmüne baldr. nsann bir eyi terk

edip etmemesinde bir katks yoktur. Mümin ise, seçiminde mecburdur

[olduunu bilmelidir]. Burada gazab Allah için olmakla snrladk. Al-

lah’tan bakas için kzmak ve öfkelenmeye gelince, insann doas kz-

may ve raz olmay gerektirir. Allah’n peygamberi öyle der: ‘Ben bir

beerim. nsanlarn kzd gibi ben de kzarm. nsanlar honut olduu
gibi ben de honut olurum.’ Biz de, hal ve huy olarak buna göre hare-

ket ettik. Allah’a hamd olsun!

Suyu deitiren ama çounlukla sudan ayrlmayan eyleri bir yana

brakrsak, rengi deimi pis suyun bâtndaki hükmüne geçebiliriz. Al-

lah, suyu bakalatran ve genellikle kendisinden ayrlmayan eylerden

suyu tenzih etmedi. Bunun tek istisnas, pislenmi sudur. Allah temiz-

likle nitelenmi cennet nehirlerinin özellii hakknda öyle der: ‘Orada

pislenmemi su nehirleri vardr.”12 Su bakalat zaman ‘esene’l-mâü5
ve-

ya pis su denilir. Bu, kuyularda depolanm sudur. Saklanm su ise,

uzun bekleme nedeniyle, bakalar ve deiir.

Kalplerin yaamnn bal olduu ilme doal mizaçtan bir ey iliir-

se, onu etkiler. Örnek olarak Allah’n er-Rahim [rahmet eden] olduu-

nu bilmeyi verebiliriz. Kul, kendisindeki yumuaklk ve efkati gördüü

gibi Allah’n kimi kullarna olan merhametini görür. Kulun gördüü
efkat, acsn duyumsad bir eye kar [insanlardan gördüü] efkat-

tir. Böylece, rahmetin mazhar olan insanlarn merhametiyle çektii ac-

y gidermek ister. Bu durumda, gördüü efkat ve merhameti ise Al-

lah’n rahmetine kyaslar. Böyle bir insan nezdinde Allah’n rahmeti,

kendi [gördüü] merhamete kyasla bakalar. te bu insann [kendi

merhamet anlayma kyasla yorumlad] ilahi rahmetin gereiyle

Rabbine ibadet etmek için nefsini temizlemesi gerekmez. Halbuki ilahi

rahmet, bu kiinin nezdinde [asli safln yitirerek] deimitir. Bu de-
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imenin nedeni ise, Hakkn rahmetinde kendisini incelik özelliiyle ni-

telememi olmasdr. Hak sana burada öyle der: Doan lâhi hayatn

üzerinde hükümran klma!

(Özellikleri deimi) Pis suyla abdesti kabul eden kimse ise, ayrt

etmemitir. Çünkü Hak kendisini kimi yerlerde beeri doann gerek-

tirdii özelliklerle nitelemitir. Ayrmayan insan, [bütün bu hükümleri]

hepsini ayn mecraya sokar. Uygun olan ise, daha önce zikrettiimiz

gibi, kendisinden bildirdii eylerde Allah’n hükmüne bir ey ckleme-

mektir.

imdi de [zahirde az suyun karl olan] ‘az bilgi’nin bâtndaki

hükmüne gelebiliriz: Saptrc kukular bu bilginin üzerine gelip onun

bakalamasna yol açarsa, böyle bir bilginin kullanm caiz deildir.

Çünkü artk ona güvenilmez. Bununla birlikte insan, bu ilmin gerçee

dönük bir yorumu olduunu da bilir. Fakat bilgisinin zayfl nedeniy-

le söz konusu yönü belirleyemez. Bu kez ‘kukular yok eden’ dier bil-

giye yönelir. Dier bilgi, eriat yolundan ve onunla amel etmek saye-

sinde imandan alnmtr. Çünkü o, kukular kabul etmeyen geni

ilimdir. Bu ilim,tad doru yorumla onlarn varlklarn tersyüz ede-

rek her birini yerli yerine yönlendirir. Daha önce bilgisizlik ve kuku

iken, artk bilgi haline gelirler. Çünkü yldzlarn klar güne nda
içkin olduu gibi bilgilerin nurlar da iman nurunda içkindir. Bu yön-

tem, kukularn bilgiye dönümesinde apaçk bir yoldur. Bilgi kukula-

rn hükümlerini ortadan kaldrr, iman nuru ise bu kukular hakkmdaki

gerçek yorumu insana gösterir. Böylece insan kukular yok olmu gö-

rür. Yokluun ise, kesinlikle bir etkisi ve varlkta tesiri yoktur.

iman nuru, eriatn emri demektir. Baka bir ifadeyle, doruluuna

akli bir kant bulsan da hulmasan da, eriatn sana söyledii ve emrettii

eye balanman gerekir! Bunlara örnek olarak -dildeki anlamn kabul

etmekle beraber- nitelii ve benzeri olmakszn Allah hakknda komak,

gülmek, sevinmek, armak gibi [yaratklara ait] fiilleri verebiliriz. Fa-

kat biz, ‘O'nun benzeri yoktur
’83

âyetine dayandmz için, bunun niteli-

ini bilemeyiz. Bu âyet, meseleyi anlayanlar için, tenzihin asl olduu
gibi baka bir yönden tebihin kaynadr.
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BÂB

Niteliklerinden Birini

Deitirmeden Pisliin Kart Su

eriat bilginleri, necasetin karp niteliklerinden birini deitirme-

dii su hakknda görü ayrlma dümütür. Bazlarna göre, azl ve-

ya çokluu dikkate alnmakszn, böyle bir su temiz ve temizleyicidir.

Ben de bu görüteyim. Gerçi bana göre, böyle bir su kendiliinde temiz

deilse de, temizleyicidir. Çünkü kesin olarak pisliin ona bulatn,
fakat eriatn bunu dikkate almadn biliyoruz. Böyle bir fikri benim-

seyen kimseyi tanmyorum. Benim görüüm akla uygundur. eriatta

böyle bir suyun kendiliinde temiz olduu hakknda kant yokken, te-

mizleyici olduu hakknda kant vardr.

öyle bir kar kanda itiraz edilebilir: Hz. Peygamber ‘Allah suyu

temiz yaratt, onu hiçbir ey pisletemez.’ Bu itiraza kar öyle deriz:

Hz. Peygamber, suyun kendiliinde temiz olduunu deil, suyun te-

mizleyici olduunu söylemidr. Temizleyici demek, bakasn temizle-

yen su ve topraktr. Daha önce belirttiimiz gibi, kesin olarak suyun ak-

len bir pislik tayabileceini biliyoruz. Fakat ar, bu pislie ait, insann

suyla temizlenmesini engelleyecek bir etki yaratmad gibi suyu da pis

diye isimlendirmedi. ar,n gerçeini bildirmek istedi. O da, suyun

kendiliinde her bakmdan temiz olduu ve onun pis olduu hükmü-

nün verilemeyeceidir. Baka bir ifadeyle pislik, suyun bir nitelii de-

ildir. Burada sadece pisliin parçalan suyun parçalarna bitimitir.

Söz gelimi, idrarn parçalaryla suyun parçalarn ayrt etmek güçtür.

Pisliin parçalan suyun parçalar üzerinde çoalp niteliklerinden birini

deitirebilir. Böyle bir durumda eriat, o suyla abdest almay men
eder. Suyun parçalan pisliin parçalarna baskn gelip niteliklerinden

biri deimezse, ari bunu dikkate almaz. Böyle bir suyla temizlenmede

bir hüküm saptamamtr.

Çünkü kesin olarak biliyoruz ki temizlenen kii, dini temizliinde

su ve pislii birlikte kullanmtr. Eyay kullanmada hüküm, akln deil

eriatndr. eriat ise, daha önce belirttiimiz cevherlerin giriiksizliini

dikkate almann dnda, bu suyun teiniz olduu ve pislik içermedii

hakknda bir hüküm vermemitir. Bu anlalr bir durumdur; Geride
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ise, cevherlerin giriiklii kalmtr. eriat bu komuluu bir yerde dik-

kate alm, baka bir yerde dikkate almamtr. eriatu giriiklii dikka-

te ald yerde [pislikle suyun unsurlarnn birbirine katt] öyle bir

suyla temizlenmek caiz deilken, komuluu dikkate almad ve hak-
I

knda ‘onda pislik yoktur’ dedii yerde onunla temizlenmek caizdir.

Pislik karsa da karmasa da, daha önce belirttiimiz gibi suyun

dört hükmü vardr: Suyun temiz ve temizleyici olmas, temiz fakat te-

mizleyici olmay, ne temiz ne de temizleyici olmas, temizleyici fakat

temiz olmaydr.

Temiz ve temizleyici su, herhangi bir pisliin karmad sudur.

Temizleyici olmayan temiz ise, genel anlamda su adn yitirmesini sa-

lamayacak zaferan vb. gibi pis olmayan eylerin kart sudur. Temiz

olmayan temizleyici de olmayan su ise, niteliklerinden birini pisliin

deitirdii sudur. Bu hüküm sahibi, bize kar kant getirdii hadisi

zikreder: Çünkü ari [Hz. Peygamber] öyle der: ‘Suyu herhangi bir

ey pisletmez.’ Söz konusu kii, hadisi burada nasl kant olarak kullanr

da, bu suyun temiz deilken temizleyici olduu hakkndaki görüümü-

ze göre yorumlamaz? Bu durum, onu zorunlu olarak balar ve redde-

decek herhangi bir dinî kamu da yoktur. Dördüncü hüküm, temiz ol-

mad halde temizleyici olan sulardr. Bu ayrm, bizim burada ele ald-

mz konudaki ayrmdr. Çünkü biz, necasetin karp da niteliklerin-

den birini deitirmedii sulardan söz ediyoruz. Baz büginler, böyle

bir suda miktar dikkate alarak az ile çok su arasnda fark görmülerdir.

Bu balamda öyle demilerdir: Su çok ise pis olmaz. Az ise pis olur.

Miktarda ise bir snr belirlemeyip öyle demilerdir: Niteliklerinden bi-

ri deimese bile az suya pislik bularsa pislenir.

Ardndan bu bilginler, az ve çoun snrnda da görü ayrlna
dümütür. Haddin tanm konusundaki görü ayrl, sahih eriatn

nassmda deil, mezhepler içinde mehurdur. Çünkü bu konudaki ha-

disler [sahih ya da zayfl] haklmda konuulmutur. Örnek olarak

‘kulleteyn’ hadisini veya ‘krk külle’ hadisini verebiliriz. Ardndan,

küllenin snrn belirlemede görü ayrl olmutur. Bu meseleden su-

yun pislik üzerine dümesi, pisliin sya dümesi, akan suya küçük

abdetini yapmak vb. gibi pek çok yan konu çkar.
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Bilginlerin bu konuda pek çok görüü vardr ki bu kitap onlar ele

alacamz yer deildir. Amacmz, temizlik kapsamna giren ayrntlarla

ilgili görüleri zikretmek deil, sadece temel konular zikretmektir. Biz

bu meselelerin batm hükümlerini ele alacaz. Bu bölümde -Allah’n

izniyle- hepsini bölüm bölüm zikredeceimiz seksen bölüm, özetledik.

Allah izin verirse, kitapta zikretmeye niyetlendiimiz namaz, zekât,

oruç, hac gibi dier ibadetlerde de böyle yapacaz.

Allah yardm edendir. Ondan baka Rab yoktur!

VASIL

Meselenin Bâtnî Hükmü

imdi de bu bölümde zikrettiimiz meselenin bâtmî yorumunu ele

alabiliriz. Konumuz pisliin karp niteliklerinden birini deitirmedii

suydu. Bu su [batnda], beerî niteliklerden tenzih edilmeyi gerektiren

[zat] hakkndaki ilahi bilgidir. Bu bilgiye Allah ile yaratklar arasnda

karlkl bir iliki bulunduu vehmi veren sfatlar hakkndaki bilgiden

bir ey karabilir. Bu durum, bilgi sahibinde bir tür kartrmaya yol

açar. Böylece nitelikler hakkndaki bu kadarlk bilgi niteliklerle ortaklk

gerçekleir- [zat] bilgisini yok eder. Söz konusu bilgi, akl delili bak-

mndan tenzih edilmesi gereken ve semî delil bakmndan ise, ‘kendisi-

nin benzeri olmayan’ hakkndaki bilgidir. [Zat hakkndaki] lâhi ilim,

tebih vehmi veren böyle niteliklerle kendisini nitelemi olsak bile, akl

ve eriat bakmndan nezih temizliinde kalr. Çünkü bu niteleme Al-

lah’n niteliklerini deitirmemi ve ‘Onun benzeri gibi yoktur’ gerçek-

lemi olsa bile bütün bunlar Allah adna sabittir.

Bu konuda ele alacamz bir husus da, suyun az veya çok olmas;

su az olduunda insanlarn pislik hakkndaki görü ayrlklarnn [bâtmî

anlamdr] : Temizleyici sudaki azlk ve çokluk, Allah’ bilende meydana

gelmi kantlarla ilgilidir. Bu kiinin bilgisi tek kanta dayanyor ve

Hakkn tenzihini bilmede herhangi bir yönden kantn etkileyen bir

kukuya maruz kalrsa, bilgisi bilgi olmaktan çkar. Nitekim su da, [az

iken kendisine pislik bularsa] temiz ve temizleyici olmaktan çkar. Bir



Otuz Birinci Ksm 121

tek delilli hakknda pek çok kanta sahipse, bu durumda kuku kaybo-

lur. Çünkü kuku delillerden birine zarar verdiinde, kii zarar gören

delili dikkate almaz ve dier kantlara dayanr. Böyle iken, kuku onun

bilgisini etkilemez, bütün delillerine deil, sadece özel bir deliline etki

eder. Bu ise, pisliin hükmünü deitiremedii suyun çokluunun an-

lamdr.

Bu konuda miktar önemsemeyip her durumda suyun temizleyici-

lik özelliini yitireceini iddia edenler de vard. Böyle bir görü [batn-

da] kantn birliini deil, hakikatin birliini dikkate alm demektir.

Böylece, [sonradan ortadan kalksa bile] ‘kuku tasavvur edilii annda

bilgiye zarar verir’ der. Zaman, dakiktir. Belki insan, vakit darl nede-

niyle dier kantlar zihninde canlardrmadan kuku duyduu anda öle-

bilir. Böylece kant, geçersiz hale gelir.

Bu bölümde, ortaya konulmalar gereksiz olan pek çok ayrnt var-

dr. Bu kadar amac anlatmada yeterlidir.

BÂB

Genellikle Sudan Ayr Temiz Bir eyin
Karp Üç Niteliinden Birini Deitirmesi

Genellikle sudan ayrlan temiz bir ey suya karp onun üç niteli-

inden birini deitirebilir. Böyle bir su, bütün bilginlere göre temiz-

dir, temizleyici deildir. Bir imam ise böyle düünmez. Ona göre, ba-

kalama piirmeden kaynaklanmad sürece, su temizdir.

VASIL

Batann Hükmü

Bu konunun bâtn yorumuna gelirsek, unu deriz: Bilgisini dü-

ünce [fikir] gücüyle elde eden akl yönünden Allah hakkndaki bilgiye

eriatn getirdii bir nitelik karrsa, bu ekilde Allah’ bilmek temizdir.
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Ancak tebih kendisine delâlet ettii için temizleyici deildir. Nitekim

Allah’n kelamnn nitelii hakknda öyle demilerdir: ‘Allah'n kelam

kaya üzerindeki silsile gibidir.’ Burada niteleme K’si gelmitir. eriatn

getirdii her ey makbul ve temizdir. Dolaysyla akl, tebihi reddeder-

ken kantndan ayrlmay baaramaz ve -tevil etmeksizin- getirdii eyi

eriata teslim eder.

Piirilmedii [kaynatlmad] sürece suyun asl üzerinde temiz ol-

duunu kabul eden kimse ise, ‘piirme’ ile doal durumu kastetmitir.

Bu ise nitelii, Allah’tan bildiren ari’den deil, imkân [mümkün bir

varlk] yönü ve doas bakmndan kendisine kyasla anlay ve düün-

cesinden alr. Böyle bir bilgi, temizdir ve temizleyici deildir. Bunu

bilmek gerekir.

BÂB

Temizlikte Kullanlm Su

Temizlikte kullanlm su hakknda eriat bilginleri üç görüe ay-

rlmtr. Baz ilimlere göre bu suyla temizlenmek caiz deildir. Bir

ksmna göre ise o suyla temizlenilir ki ben de bu görüteyim. Bir ksm
ise, böyle bir suyla temizlenmenin mekruh olduu fikrindedir. Ancak

böyle bir su varken teyemmüm alnamaz. Dördüncü görü, istisnai gö-

rütür ki o da bu suyun pis olduudur.

VASIL

Bu Konuda Bâtnî Hüküm

Bu konunun bâtndaki hükmüne gelirsek, bilmelisin ki görü ayr-

lnn sebebi, böyle bir suya su denilip denilmeyeceidir. Bu suya u
adnn verilebileceini kabul eden kimse, onunla temizlenmenin caiz

olduunu da kabul etmitir. Suyun kullanlm olmasnn onun mudak-

lna etki ettiini kabul eden ise, kendisinde [bunu belirten kant] güç-
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lü olduu ölçüde bu suyun temizlikte kullanmn caiz görmez veya bu-

nu kerih görür. Söz konusu suyun necisliini kabul edenin görüü ise,

sahibi muteber isimlerden biri olsa bile -ki Ebu Yusuftur- dikkate al-

nan bir hüküm deildir.

Allah’n birliini bilmek, mutlak anlamda temizlik demektir. Bu

bilgiyi fiillerin mutlak birliinde kullanp sonra zatn birliine irca etti-

inde, Allah’ bilenler kullanlm bu ‘su* hakknda görü ayrlna
dümütür: Ariflerden bazs ‘bu tevhidi Hak, zat bakmdan kabul et-

mez’ der. Dolaysyla artk zat bilmede onu kullanmaz. Ariflerden bir

ksm ise ‘Allah onu kabul eder’ der. ‘Çünkü biz zait bir hakikati ispat

etmedik. Nispetler var olan bir ey deildir ki zatn birliine etki etsin.
5

Böylelikle tevhide dair ilim, aslî temizliinde kalr.

Kullanlm suyun pis olduunu söyleyenler öyle düünür: Mutlak

tevhit ancak Allah’a yarar. Bu birlik, Allah’n bakasndan ayrn her

bir eyin birliini (ahadiyyetü külli ahad) ifade etmek için kullanld-

nda, artk mümkün varln özelliini kazanmtr. te bu, pisliin

anlamdr. Böyle bir tevhit, Allah’a nispet edilemez. Çünkü O’nun mut-

lak birliindeki farkll, [mümkünlerle arasndaki] bir ortaklktan kay-

naklanmaz. Mümkünler ise, ayrc özellikleriyle birbirlerinden ayrr.

Söz konusu ayrma, onlarn birlikleridir (ahadiyet).

BÂB

Müslümanlarn Artnn Temizlii,

Trnakl Hayvanlarn Temizlii

eriat bilginleri, müslümanlarm ve evcil hayvanlarn artnn te-

mizlii hakknda görü birliine varm, bunun dndakilerde ise görü

ayrlna dümütür. Baz âlimler, her hayvann temiz olduu görü-

ündedir. Bir ksm ise istisna yapmtr. stisnay kabul edenler ise,

kendi aralarnda pek çok görü ayrlna dümütür.
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VASIL

Bu Konuda Bâtnn Hükmü

Müminin ve her canlnn art, temizdir. Çünkü iman ve hayat,

canl ve müminde temizliin ta kendisidir. Canlnn Allah’ tebih ede-

bilmesi, hayat sayesinde gerçekletii gibi, müminin de eriatn getirdi-

i eyleri kabul etmesi iman sayesinde mümkün olabilmitir. Söz konu-

su eyler akl tarafndan imkânsz saylabilecei gibi imkânsz saylma-

yan eyler de olabilir. Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘Nefsini bilen,

Rabbini bilir.’ Öyleyse kendini bilmekten özge, kul için bilinebilecek

bir ey kalmaz. Her canl da, [Allah’ göstermede] mümin insana ortak-

tr. Öyleyse her canlnn art, tpk insanmki gibi, kalan ksun Ölçü-

sünde Rabbini bilir.

‘stisna’ hakknda görü ayrlna düenler ise, canl ya da mümi-

nin canl ve mümin olmas yönüne dikkat etmemitir. Öyleyse durum,

istisnay kabul eden insann bakna göre deiir ve onunla beraber gi-

der. Bu konudaki hüküm ve ayrnt uzar gider. Burada genel anlamda

insan deil, yalnz mümin olmay dikkate aldk. Çünkü iman, Allah

hakknda canl ve insan olmann verdii bilgiyi salad gibi buna ck

olarak insann salt insan ya da canl olmas yönünden deil, srf mümin
olmas bakmndan alglayabilecei ek bilgileri verir. Bu nedenle [genel

anlamda insann art yerine] müminin art dedik. Çünkü iman, bil-

gide daha tamdr [cn yetkin bilgiyi verir]

.

BÂB

Artk Sularla Temizlenme

eriat bilginleri, aruk sularla temizlenme hususunda be ayr görü

ileri sürmütür. Bir ksmna göre, artk sular genel anlamda temizdir ki,

ben de bu fikirdeyim. Bir ksmna göre, erkein kadnn artyla temiz-

lenmesi caiz deildir. Bir ksmna göre ise, cünüb ya da hayzl olma-

dkça, erkek kadnn art [olan suyla] temizlenebilir. Bir ksmna göre,

erkek ve kadndan her biri dierinin art olan suyla temizlenemez.
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Bunlarn birlikte [suyu kullanmaya] beraber balayabilirler. Kimi bil-

ginlere göre, [erkek ve kadnn birbirinin arayla] temizlenmesi kesin-

likle caiz deildir. Bir ksmna göre ise, suyu boaltmamsa artyla

temizlenebilir.

VASIL

Bu Konunun Bâtndaki Hükmü

B' meselenin batndaki hükmüne gelirsek, bilmelisin ki, erkek ka-

dndan bir derece üstündür. Bu ikisi, sadece erkek ve kadn olmalar

bakmndan, Allah’ bilmede kant olarak alnabilir. Erkein sahip oldu-

u ilave derecenin kant olmada o dereceye sahip olmayana [kadn] kar-

üstünlüü olduunu iddia eden, [kadnn temsil ettii] kantn [vere-

cei] bilgide bu ölçüde eksik olaca görüündedir. Artkla temizlen-

meyi caiz görmeyen kimse, erkek ve kadnn erkek ve kadn, baka bir

ifadeyle [erkein] etkin ve [kadnn] edilgen olmas bakmndan Allah

hakknda özel bir bilgiye kant tekil ettiklerini dikkate almtr. Söz

konusu bilgi, edd eden ve etkilenen hakkmdaki bilgidir ki, bütün etkin

ve edilgenlerde bulunur. [Artkla temizlenmeyi kabul etmeyenlere göre]

Böyle bir bilginin Allah’ bilmede esas alnmas caiz deildir. Kalp, böy-

le bir bilgiyle Allah hakkmdaki bilgisizlikten temizlenemez.

[Artkla temizlenmeyi] Caiz görenler ise, öyle düünür: ‘Allah

hakkmdaki bilginin özü, O'nun bizim ve bütün mümkünlerin Yaratcs

olduunu bilmekle snrldr. Biz Allah'a muhtaç, O ise bize muhtaç

olmadna göre, O'nun hakknda bilmediimiz eylerin bir önemi yok-

tur.’ te, [artklarla temizlenmeyi] kabul eden ve etmeyenlerin görüü
budur. Dier ksmalar da bu deerlendirmeye göre ele alabiliriz. Bun-

lardan biri, birlikte balamak hakkmdaki görütür. u var ki, ‘birlikte

balama’ bilgide ilave bir eyi içerir.. Bu ilave ise, zamanla snrlanma-

maktr. Zamanla snrlanmamak, kantn yönünde durmak demektir.

Öte yandan bu deerlendirme, erkek ve kadma ortak olduklar yönden

bakmak demektir ki söz konusu yön, insan olmaktr.
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[Baka bir yönden erkekle kadnn birlikte temizlenmeye balama-

s] Kadnn erkein artyla temizlenmesinin örneidir. Çünkü erkek

[Allah’a] kant olmada kadnn salad bilginin yan sra ilave bir bilgi

dala verir. [Birlikte balamak] Erkein kadnn artyla temizlenmesi-

nin de örneidir. Bunun koulu, kadnn kadnlk konumuna yabanc-

lamakla ‘cünüp olmamasdr.’ Erkek edilgendir. Bu yönüyle erkek,

kendisinin edilgeni olan kadnla ortaknr. Erkek, kendisini var edenin

[Hak] edilgenidir. Erkee benzemekle kadnlk mertebesinden uzak-

lamak, kadnla zarar verir. [Kadmn artyla temizlenebilmenin ba-

ka bir koulu] Kadnn hayzl olmamasdr. Hayz, namazda Hakka ya-

kar engelleyen bir niteliktir. Allah’ bilmekten maksat ise, Allah’a yak-

lamaktr. Hayz hali ise, kendisine yakaraca yönden Allah’tan uzak-

lktr. Öyleyse böyle bir nitelikle [Allah hakkmdaki] bügi, el-Baîd ismi-

nin perdesi bakmndan perdeli bir bilgidir.

[Baz bilginler] ‘kadn suyu boaltmamsa [onunla temizlik caizdir

demiti].’ Boaltmamsa, o artkla temizlenilebilir. Boaltmsa, temiz-

lenilmez.

Bilmelisin ki, Allah’ bilen insan, dtaki varlnn Allah’n fiilinin

sonucunda gerçekletiini bildii halde, fiilleriyle Allah’ memnun ede-

bileceini veya kzdrabileceini de bilmedikçe -çünkü sorumluluk bir

vakadr- Allah’ gerçek anlamda bilmi saylmaz. Böyle bir insan bilgi-

den yoksundur. Bu durum, sahip olunan bilginin temizliini zedeler.

nsan c

bana dua edenin duasna karlk veririm
584

gibi âyeüerde ifade edil-

dii gibi Allah’n katnda bir etkisinin olduunu örenebilir. Çünkü in-
/

sann yapt dua, dua edilenin karlk vermesine etki eder, [ilahi katta]

Edilgenliin yegâne anlam budur. Öyleyse bilginlerin ‘suyu boaltma-

msa’ sözlerinin anlam da budur.

BÂB

Eki Hurma Suyuyla (Nebiz) Abdcst Almak

eriat bilginleri, eki hurma suyuyla (nebiz) abdest alnp alnama-

yaca hakknda görü ayrlna dümütür. Baz bilginler abdest alma-
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bileceini kabul ederken, çounluk abdest alnamayaca fikrindedir.

Benim görüüm de budur. Çünkü alnabileceini savunanlarn kant

sayd hadis, sahih hadis deildir. Üstelik sahih olsa bile, hadisin ifade-

si hurma suyuyla abdest almay geçerli klacak bir ifade tamaz. Hz.

Peygamber öyle der: ‘Hurma temiz,, su da temiz.’ Burada Hz. Pey-

gamber, eki hurma suyunu (nebizi) hurmayla su arasnda zikretti ve

nebiz diye isimlendirdi. Su, [hurmayla] karmdan önce temizdi. Hz.

Peygamber hadiste [nebizc iaret edecek ekilde] ‘temiz içecek’ deseydi,

yine de hadis, nebizle abdest almada kesinlikle bir nas olmazd. Söz ko-

nusu suyla elbisenin pislikten temizlenmesi mümkün olabilirdi. Allah

ise, su bulunmadnda abdest almak için sadece toprakla teyemmümü

farz kld.

VASIL

Bu Konuda Batnî Hüküm

Bu meseledeki batn hükmü udur: Allah’ bilmede dince belirlen-

mi kanta -ki o asl mesabesindeki akl kantnn feridir- dayanan kimse,

eriatn Allah’ bilmede nasl kant olabildii hakknda bir bilgiye sahip

deildir. Bu durumda [sahip olduu dini] kant zayflar. Bununla bir-

likte eriat, onu ‘temiz bir su ve tatl bir meyve’ diye isimlendirdi. Bu-

nun nedeni, iki kantn karmasdr. Taklitçi ise, iki kant birbirinden

ayrmay baaramaz.

Bu karmn akl kantn içermesi bakmndan, dince belirlenmi

kant, kant olarak benimsenebilir. Bu nedenle baz bilginler, hurma

nebiziyle abdest almay caiz saymtr. Karmn akl kantn da içerdi-

ini bilmemek yönünden ise, onu kullanmak caiz deildir. Bu durumda

insan, bu feri kaman nasl ortaya çka hakknda bilgi sahibi deildir.

Dolaysyla [baka bir grup bilgine göre], hurma nebiziyle abdest almak

caiz deildir. Çünkü ari onu içecek diye isimlendirdi ve ‘sü adn yi-

tirdi. Anlayasn!

‘Allah doruyu söyler ve doru yola ulatrr.™
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ABDESTÎ BOZAN EYLER BÂBLARI

‘Abdesti bozan eyler,’ bâtnda, Allah’ bilmenin dayand akl ve

dini kantlar zedeleyen her eydir. Akl kantlarn zedeleyen eyler ku-

kulardr. Dini kantlardaki zedelenme ise, onlara ulama yolundaki za-

yflk nedeniyle gerçekleir. Bu ise, [haberleri aktaran] ravilerin güveni-

lir olmay ya da metinlerin ‘garip’ olmasdr. Bu gibi eyler, rivayeti

zayflatan etkenlerdir.

Öyleyse Allah’, O’nun güzel isimlerini ve Allah hakknda caiz

olan-olmayan ya da akl bakmndan hakknda imkânsz eyleri bilmek-

ten seni uzaklatran her ey, kalbin Allah’, O’nun birliini ve isimlerini

bilmedeki temizliini bozan sebeplerdir. Bütün bunlar, kalbin Allah’,

O’nun birliini ve niteliklerini bilmekle ilgili temizliini bozar. Bunun

istisnas, Kitapta veya Sünnette inkâr edilemeyecek bir isnat zinciriyle

gelen rivayetlerdir. imdi de, Allah izin verirse, bunlar ayrntl olarak

zikredeceiz. Nitekim daha önce de d temizlik hakknda ayn yöntemi

takp etmitik.

BÂB

Bedenden ÇkanDk
Nedeniyle Abdestin Bozulmas

eriat bilginleri, bedenden çkan dk nedeniyle abdestin bozulup

bozulmayaca hakknda üç ayr görü ileri sürmütür. Baz bilginler,

nereden ve ne tarzda çkarsa çksn, sadece çkan dikkate ald. Onlarn

arasnda pek çok [ayrnt] konuda görü ayrl vardr. Baka bir grup

ise, iki dk yerini dikkate almtr -ön ve arka-. Onlara göre bu ikisin-

den salkl ya da hasta olarak hangi ekilde ve ne çkarsa çksn abdesti

bozar. Baka bir grup bilgin ise çkan, çk yerini ve çk tarzn dikka-

te almtr. Ben de bu kanaatteyim.
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VASIL

Bu Konuda Bâtnî Hüküm

Bu görülerin anlamlarla ilgili batndaki hükümlerine dönersek

öyle deriz: [Abdesti bozan eylerde] Sadece ‘çkan eyi5

dikkate alan

bilginler, insandan çkan sözün lafzna dikkat eden kimselerdir. Bu,

imannn temizliine etki eden eydir. Örnek olarak insann yemininde

‘öyle öyle olursa, slâm’dan uzam’ demesini verebiliriz. Böyle bir

insan yemininde doru söyleyip iyilik yapsa ve yeminini bozmasa, esen-

lik içinde slama dönemez. Nitekim Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘Bir

insan nereye varacan hesap etmeden insanlar güldürmek için Allah’

kzdracak bir söz söyler. Bu sözü nedeniyle de cehennemde yetmi ku-

yuya yuvarlanr.’ Hz. Peygamber burada bu sözün kimden çktn -

mümin veya kâfir- dikkate almad.

Baz bilginler ise, ‘çk yeri’ni dikkate almt. Söz konusu olan ise,

ikiyüzlü ve kukulu insandr. Bunlardan çkan sözler, ahirette kendileri-

ne hiçbir yarar salamaz. Çkan ey pis bir ey olabilecei gibi -örnein

inançszl söylemek gibi- bazen iman gibi pis olmayan bir ey de ola-

bilir. Böyle çk yerleri münafk ve kukulu kimsenin örnei olunca -

çünkü iki çk yeri de pistir- pis olmayan ey de onlara yarar vermemi-

tir. Pis olmayana örnek olarak, kalpte kendisinden bir ey bulunmad
halde imann çkn verebiliriz. Bu durum Allah’n kendileri hakknda

söyledii u ifadede geçer: ‘[Kitabn] Bir ksmna inanr .’86 Bu ksm, te-

miz, baka bir ifadeyle pis olmayan eyin [iki yüzlüden] çkmasna ben-

zer.
‘

Bir ksmn inkâr eder .’87 Bu ise, pis eyin çkmasna benzer. Allah

onlar hakknda öyle der:
‘

Onlar gerçekten de kâfirlerin ta kendisidir .’88

Böylelikle ikiyüzlülük, temizlii etkilemitir.

[Abdesti bozan eylerde] Dky (çkan), çk yerini ve çkma nite-

liini dikkate alanlar da vard. Daha önce çkan eyi ve çkma yerlerini

[bâtnî anlamlaryla] örenmitin. Geride, çk kalmtr. Temizlikte

çkmann nitelii, hastalk söz konusuysa inançszlkta taklitçi kimsenin

örneidir; salkl söz konusu olduunda ise, doruyu ve gerçei bilip

de inkâr eden ve inanmayan insann durumuna iaret eder. Allah gerçe-

i bilip kendilerini gerçee ulatran kimseyi inkâr edenler hakknda

öyle der:
‘
Onlar onu inkâr ettiler ve kendilerini buna inandrdlar™ Sonra

da nedeni zikredip öyle der:
‘Taknlk ve hakszlk yaparak. Bozguncula-

rn akbetinin nasl olduuna baknz.m

Otuz birinci ksm sona erdi. Bunu otuz ikinci ksm takip edecektir.
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Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla

BÂB

Abdesti Bozmada Uykunun Hükmü

eriat bilginleri uyku hakknda üç görü ileri sürdü: Bazlarna gö-

re uyku manevi pisliktir (hades). Bu nedenle, az ya da çok olsa bile, uy-

ku nedeniyle abdest almak zorunludur. Baz bilginler ise uykunun ma-

nevi pislik olmad görüündedir. Dolaysyla uykudan dolay abdest

gerekmez. Uykunun [manevi] pislik olduuna inanlrsa, abdesti bozan

ey uyku deil [manevi] pisliktir; manevi pislik saylmasnda kuku du-

yulursa, kuku temizlie etki etmez. Çünkü eriat, bu balamda kuku-

yu dikkate almaz. Ben de bu kanaatteyim. Baz bilginler ise, dalmak

eklindeki az-haff uykuyla ar-çok uykuyu ayrt etmitir. Birincisinden

dolay abdest almak gerekmezken kincisinden dolay abdest zorunlu

tutulmutur.

VASIL

Meselenin Bâtmî Yorumu

Kalbin bir gaflet [bilinçsizlik] hali vardr ki bu da az uyku demek-

tir. Kalbin bir de ölüm ve Allah'n kendisini sorumlu tuttuu inceleme,

tümevarm, zikir ve hatrlama gibi eylemler karsnda uyank ve uya-

rlmlk halinden uzaklat uyku hali vardr. Bu ise, [çok] uykudur.
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Bu iki hal, kalbin temizliini -ki bu temizlik Allah’ bilmek dcmcktir-

gideren eylerdir. Bu konuda, gafil ve habersiz insanlar ele aldmz
konunun önemine dikkatini çeken bir iirimiz vardr:

Ey, uykucu! Ne kadar uyuyacaksn

Çarlyorsun, artk uyan!

ilah çard ite senin yerini alacak

Böyle gafil kalmaya devam edersen.

Kukusuz kalbin gafil ve habersiz!

Hakkn seni çard i karsnda; fakat

Olu âlemine kar pek uyank.

O âlem seni perdeler; neredeyse ölümüne yol açacak

Yürüyüten önce kendi nefsine bak!

Kukusuz senin azn kukuludur.

BÂB '

Kadnlara Dokunmann Hükmü

eriat bilginleri, kadnlara elle veya elin dndaki duyu organlar-

nn biriyle dokunma hususunda görü ayrlna dümütür. Bazlarna

göre, arada bir perde olmakszn eine dokunan ya da onu öpen insann

abdest almas [yenilemesi] gerekir. Bu noktada haz alp almamas

farketmez. Bu görüteki bilginler, dokunulan kadn hakknda da görü

ayrlna dümütür. Bazen [baz bilginler], abdesti gerektirmesi husu-

sunda kadnlar eit saymken, bazen de onlar ayrt etmilerdir. Bunun

yan sra bu görü sahipleri, mahrem ve evli kadnlara temas da ayrt

etmitir.

Bilginlerin bir ksmna göre, kendisine haz bititiinde kadna do-

kunmak abdesti gerektirir. Bu görü sahipleri meselenin pek çok ayrn-

tsn ele alr. Kimi bilginlere göre ise kadnlara temas abdesti bozmaz
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ki ben de bu kanaatteyim. Güvenli olan ise, dokunma ve dokunulan ey
halkndaki görü ayrl nedeniyle, abdest almaktr.

VASIL

Dokunmann Batndaki Hükmü

Dokunmann kalpteki hükmüne gelirsek, kadnlar simgesel olarak

arzulan ifade eder. Arzu kalbe dokunur ve temas ederek kalbi bir elbise

gibi ya da kalp onu bir elbise gibi giyinir. Bu durumda arzu, kalp ile

kalbin yapmak zorunda olduu arzusunda Allah’ gözetme fiilinin ara-

ma perde olur. Böyle bir durumda kalbin abdesti bozulmu demektir.

Kalp ile kalbin arzuda Allah’ gözetmesi arasna bir engel tekil etmezse,

kalp temizlii üzerinde kalr. Çünkü kalbin temizlii, Allah karsnda

bilinçliliktir. Bu noktada arzunun helalle mi yoksa haramla m ilgili ol-

duu önemli deildir: nsan helalin helal, haramn haramlma inanrsa

arzu, kalbinin temizliini etkilemez.

Arzusunun etkisiyle, helallii nasla belirlenmi bir helalin haram

veya haraml nasla saptanm bir haramn helal olduuna inanlrsa,

böyle etkili bir arzu temizlii bozar. nsan, [arzunun etkisiyle örnein]

söz konusu haramn helal olduunu düünen imamn görüüne dön-

mekle helali haram sayar [ya da bunun tersi]. Halbuki ari’nin [kendi-

sine uyduu] müçtehidin hükmünü geçerli saydn ve o hükümle

amel ettiinde kalbin amelini kabul edeceini onayladn biliyordu.-

nsan, arzusundan önce o imamn hükmünü biliyor ve ona göre dav-

ranmyor veya onu benimsemiyordu. Bu görüe sadece arzu kalbine

dokunduu için yönelmitir. Böyle bir arzu temizlie etki eder. Dolay-

syla böyle bir arzu sahibinin ‘abdest almas’ zorunludur. Bu konuda

kalp ehli arasnda görü ayrl yoktur. Zahiri düzeyde ise, sorunun

deerlendirmeye açk olduunu söylemeliyiz. Bu konuda biz ekilci bil-

ginlerle ters dütük.
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BÂB

Cinsel Uzva Dokunmak

eriat bilginleri, bu konuda üç görü ileri sürmütür. Bir ksmna
göre cinsel organa dokunan kimsenin abdest almas gerekmez ki, ben

de bu görüteyim. htiyatl davran, görü ayrl bulunan her konuda

[olduu gibi bu konuda da] abdest almaktr. Çünkü ihtiyat, imkân öl-

çüsünde, görü birlii ve ittifakn bulunduu noktaya yönelmektir. Ki-

milerine göre, cinsel organa temastan sonra abdest almak gerekir. Baz

kimseler ise, haz alarak cinsel organa temas etmekle elin içiyle veya avu-

cun dyla veya haz almakszn temas etmeyi ayrt ederek bu konuda

ayrntl görüler ileri sürmülerdir.

VASIL

Bu Konuda Bâtnî Hüküm

Bilinmelidir ki, Allah mümkün varlklarn yaratl sebebini irade ve

ilahi emir yapt. Bu nedenle baz insanlar, iradeyi emrin tanmna alm-
tr. Ailah öyle buyurur: ‘Bir eyi yaratmak istediimizde ona sözümüz oV-

dur, o da olur”' Burada Ailah irade ve emri getirdi. Fakat ‘kudret’ diye

isimlendirilen üçüncü sebebi ise zikretmedi. Böylece ‘Allah her eye ka-

dirdir”2 âyeti, kendilerini yaratmak istediinde eyaya ‘ol’ demesinin ta

kendisi olur.

Elii güç mahalli olduu kesindir. Birleme ise, doan evlerin

doma sebebidir. Daha önce ortaya çkan mümkünün hakikatinde -ki o

erkee elle temas etmek demektir- kudreti Allah’a nispet eden kimse, ya

‘ol’ sözündeki ilahi iktidardan habersizdir veya deildir. Habersizse ço-

cuun varln birlemeye nispet ettii için temizlii eksiktir; habersiz

deilse temizlii kalr.
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BÂB

Atein Temas Ettii eyi [Yemek]

Sebebiyle Abdest Almak

Hz. Peygamberin sahabesi, atein temas ettii eyden [yemek] do-

lay abdest almann gerekip gerekmedii hakknda görü ayrlna
dümütür, ilk müslüman olan neslin dndakiler, böyle bir eyin ab-

desti gerektirmedii hususunda görü ayrlna dümemitir. Bunun

istisnas, deve etidir. Atete pimi deve eti yedikten sonra abdest al-

mak, [kiisel bir] ibadet olarak benim benimsediim görütür. Bu, bana

özgü bir ibadettir. Bununla beraber, deve eti yemek nedeniyle insann

abdesti bozulmaz. Öyleyse önceki abdestle namaz klmak caizdir. Deve

eti yedii için abdest almazsa sadece hataldr.

Bu görüü, bilebildiim kadaryla, daha önce kimse ileri sürmedi.

Abdest alan kii abdestinde engeli kaldrmaya niyet ederse, bu daha gü-

venilir bir itir. mamlar deve etinden dolay abdestin gerekip gerekme-

diinde görü ayrlna dümütür. Bir ksm bundan dolay abdest

almann gerektii, bir ksm ise gerekmedii fikrindedir.

VASIL

Bu Konuda Bâtnn Hükmü

nsann içinde bulduu ate -ki bu ate insann cierini kavurur- in-

sann doal amacna uygun olmayan eylerin kendisine göre gerçekle-

tii haldir. nsan bu gibi eyleri teslimiyetle, honutlukla ya da Allah

karsnda sabrederek kabullenirse, [ate mesabesindeki] bunlar temizli-

ini etkilemez. Sabr konusuna dönersek,
1

Allah'a ve peygamberine eziyet

edenler
193

âyetindeki ifadesinden dolay Allah da çok sabreden ismiyle

isimlendirilmitir. Allah, kendisine eziyet edenlere mühlet vermi ve on-

lar [hemen] cezalandrmamtr. Hz. Peygamber de öyle buyurur: ‘Al-

lah'tan daha sabrl kimse yoktur.’ Kastedilen ey, hogörülü olmaktr.
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nsan öfkelenirse, bata 'deve etleri’ olmak üzere bu durum, temiz-

liine etki eder. Çünkü ari, develeri ‘eytanlar’ diye isimlendirdi. Öy-

leyse onlar, temizlii bozan ‘kalpteki eytan güruhudur. Çünkü bu gü-

ruhun yeri kalptr. Nitekim kalp onlardan ‘melek topluluu’ sayesinde

temizlenir. Deve ederini eytan güruhu saydk. Çünkü eytan dumanl

ateten (maric) yaratld k merc, atein alevi demektir. Daha önce be-

lirttiimiz gibi ari, develeri eytan diye isimlendirdi ve develerin din-

lenme alanlarnda namaz klnmasn yasaklad. Bunun nedeni olarak

ise, sadece onlarn eytan olmasn gösterdi. Onlar, [Allah’tan] uzak

varlklardr, namaz ise yaknlk ve yakarma halidir. Biz de, batnda deve

etinden dolay abdest hükmünü ve bu nedenle abdestin bozulacan

kabul ettik. Onun güruhu hayrl olsayd, bu iyilikte kötülük gizlerdi.

Bunu ise, muhakkik bilgin farkna varabilir. O, ilahi eylerin kalbe nasl

geleceini bilen insandr.

BÂB

Namazda Gülmek Abdesti Bozar

Bilmelisin ki, namazda gülmek, baz bilginlere göre abdest almay

gerektirirken bazüar bunu gerekli görmemitir. Ben de bu görüteyim.

Bu konudaki batn hükmü udur: nsan, Kuran’ iyice düünen Allah

ehlinden biriyse, namaznda [ayet] okurken Allah karsnda farkl hal-

ler yaar. Bir âyet onu hüzünlendirir ve o alar. Bir âyet sevindirir ve o

güler. Bir âyet onu susturur ve o ne alar ne de güler. Bir âyet ona bilgi

verir. Bir âyet onu mafiret istemeye ve dua etmeye zorlar. Öyleyse bü-

tün bu durumlarda insann abdesti yerli yerinde kalr.

Namazda veya namazn dnda hali sürekli olarak gülmek olan

kimseleri gördük. Bunlara örnek olarak es-Sülâvî ve benzerlerini -Allah

bizi kendilerinden yararlandrsn- verebiliriz. Baka bir örnek ise, Ebu

Yezid Tayfur b. sa b. erûân el-Bistâmî’dir. Ebu Musa ed-Deybulî

onun öyle söylediini aktarr: ‘Bir zaman güldüm, bir zaman aladm.

Bugün ise, artk ne alyorum ne gülüyorum.’
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nsan, ticareti, megalesi vb. gibi kendisini namazda Allah karsn-

da bilinç halinden çkaran sebepler nedeniyle okuduundan, okuduu-

nu düünmekten, Rabbine yakarmaktan habersiz kalabilir. Kimi bilgin-

lere göre, namazdaki böyle bir gülme batm olarak insann ‘temizliini

bozar.’ Böyle bir haldeki insann temizlii bozulmutur. Dolaysyla bir

kez daha kalbinin temizliini yenilemesi gerekir.

BÂB

Ölü Tama Nedeniyle Abdesti Tazelemek

Bilginlerden bir grup bu görüü benimsemiken, çounluk bunu

kabul etmemitir ki ben de bu görüteyim. Batnda bu mesele, [iki ey
arasndaki] karlkl ilikiyi bilmeyle ilgilidir. Bir ey baka bir eyle,

ancak aralarndaki bir iliki nedeniyle bir araya gelebilir. Ebu Hamid el-

Gazali öyle der: ‘Eya arasndaki ilikiler konusunu bilen bir insan,

Mescid-i Haram’da bir kargayla güvercinin bir arada olduunu görmü.

Bunlarn arasnda uzak bir iliki olduunu düünerek arm, kargayla

güvercinin dostluk kurmasn salayacak bir neden bulamam. K de-

yince, kular hareketlenmi. Bir de ne görsün, ikisi de topal. Topalln
o iki kuu bir araya getirdiini anlam.’

Bir tacir, eyhimiz Ebu Medye’e öyle demi: ‘htiyaçl bir yoksul

görünce, bana bildir ki, ihtiyacn karlayaym.’ Bir gün, giysiye ihtiyac

olan yoksul-çplak bir insan gelmi. eyhin bu gibi durumlardaki tavr

ve hali, hem kendi hem de bakas hakkndaki bütün ilerde Allah’tan

bakasna güvenmemekti. Çünkü tasavvuf pirleri, kendi ilerinde Al-

lah’a gerçekten tevekkül eden bir insann bakasnn ileri hakknda da

tevekkül edeceinde görü birliine varmtr. Buna ramen Ebu

Medyen tüccarn isteini hatrlam. Yoksulla birlikte, elbise almak üze-

re tacirin dükkanna gitmi. Adamn yannda eyhin hazzetmedii bir

insan da kendisine elik ediyormu. eyh yoksula dinini sormu. Adam

mürikmi. Böylece eyh, [holanmad adamla yoksulun] aradaki ili-

kinin mahiyetini anlam. [Tevekkülle çelien] Tacirin dükkanna gitme

fikrinden dolay tövbe etmi ve geri dönmü. Adam da, ayrlp gitmi

ve eyh onun nereye gittiini bilememi.
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Adamn öyküsü bana anlatlnca -ki ben ehrimizi biliyordum, s-

lâm ehirlerinden hiç birinde iki din yoktu- Allah Teala’nn bizzat kendi

düüncesinden onu uyaran bir insan eyhe gönderdiini, anladm.

Çünkü Allah bize âlemin nefeslerinden yaratklar olduunu öretmi-

tir. Bir ölüyü tayan insan da, [ölüyle] aradaki bir iliki nedeniyle onu

tar. Bu iliki ise ölümdür: Ya varlklardan [habersiz kalmak anlamn-

da] ‘ölmek’ ya da Allah’tan [habersiz kalmak anlamnda] 'ölmek.’ Hak-

tan ‘ölü’ olan kimse abdest almalyken, varlklardan ‘ölü’ olan kimse ise

abdestini korur.

BÂB

Akln Gitmesi Nedeniyle Abdestin Bozulmas

eriat bilginleri, akl yitirmenin abdesti bozduunda hemfikirdir.

Bu meselenin bâtn hükmü udur: lahiyat bahislerinde akl etkisiz

brakan ey, ihtimalsiz veya problemsiz mütevatir bir nas ise, böyle bir

hal [abdesti bozmak bir yana], en yetkin temizliktir. Çünkü nassm

varlyla birlikte imann temizlii gerçek bilgiyi ve kefi verir. [lahi-

yat bahislerinde] Akln hükmünü ortadan kaldran ey kuku ise, insa-

nn temizlii bozulur. Bu durumda insan, ya baka bir kant incele-

meye veya o kukuyu ortadan kaldrmaya yönelir [abdesti yenileme-

nin anlam budur].

BÂBLAR

Abdestin art Olduu Fiiller

Bilginler, abdestin namazn artlarndan biri olduunda hemfikir-

ken onun [fiilin] salk art m, yoksa vaciplik airi m olduunda gö-

rü ayrlna dümütür. Abdest derken dince belirlenmi temizlii kas-

tediyorum. Bizce bu temizlik, ibadetin vaciplik artdr. Bizce temizlik

[abdest], müstakil bir ibadettir. Bu meyanda abdest, baka bir ibadette
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salk art veya vaciplik art olabilecei gibi baka bir ibadette ise

müstehap [yaplmas yerinde] ya da sünnet olabilir.

Bu meselenin bâtnî hükmü udur: Kalp temizlii, Hakka yakarma

veya O’nu müahede etmede arttr. Bu art, bir yandan [müahedenin]

salk artyken ayn zamanda [müahedenin gerçeklemesi için] vacip-

lik artdr. Çünkü sorumluluk âleminde bulunuyoruz. Allah kendisine

ve katndan gelen eylere, peygambere ve peygamberlere inanmay biz-

den ister. Bu durum, meselenin [tek bir tarzla] snrl olmadna iaret

eder. u var ki o yüksektir ve daha da yüksektir. ‘Her bilgi sahibinin üs-

tünde bilen vardr

.

m
‘Allah dereceleri yükseltendir.™ ‘Dilediklerinin derece-

sini yükseltir.™

Bazen bilgi, imann geçerlilik ve zorunluluk art iken bazen de

kef bilgisinin geçerlilik ve zorunluluk art olabilir. u var ki, iman

kalbin perdelenmekten temizlenmesiyken bilgi kalbin bilgisizlik, iki-

yüzlülük ve kukudan temizlenmesidir. Öyleyse kalbini her iki temiz-

likle temizle! Bu temizlikle iki âlemde yükselir ve [Hakka ait] iki elin

bilgisine ulaabilirsin! Çünkü Allah bize kendisine inanmay farz kld.

Hakkn isimleri, melekleri, kitaplar, peygamberleri de ‘O'nun kendi-

sindendir.’ ‘Peygamberlerinin arasnda ayrm yapmayz.’ Ancak biliriz

ki, Allah peygamber ve nebilerinin bir ksmn dierlerinden üstün

kld. Ardndan, kyaslama veya deerlendirme yoluyla peygamberleri

kyaslamamz yasaklad. Çünkü kul, Allah hakknda herhangi bir e-

küde hüküm veremez.

BÂB

Cenaze Namaz ve Tilavet Secdesi çin Abdest

Allah onlardan raz olsun. Bilginler, cenaze namaz klmak ve tila-

vet secdesi yapmak için abdestin gerekip gerekmedii hususunda görü

ayrlna dümütür. Bir ksmna göre abdest bunlarm geçerlilik arty-

ken, bir ksm art olmad kanaatindedir ki ben de bu fikirdeyim.

Bütün bu konularn batndaki hükmüne gelirsek öyle diyebiliriz:

man temizliiyle öncelenmemi her dini amel, iman temizlii olmaks-
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zn geçerli olamaz. Öyleyse her dini amelde imann bulunmas, zorun-

ludur. ‘Cenaze namaznda veya tilavet secdesi için abdest zorunlu de-

ildir’ diyen bilginler, ölüye dua ederken veya tilavet secdesi esnasmda

imann hatrlanmasn gerekli görmemi, fiile balarken iman hatrla-

mak yerine, asl imanla yetinmitir. Duann kabul edilmeyiinin nedeni

budur. Temizlii art sayan kimsenin yapt dua ise, mutlaka kabul

edilir.

BÂB

Mushafa Dokunmak çin Abdest

Bilginler, mushafa dokunurken abdestin gerekli olup olmad hu-

susunda görü ayrlna dümütür. Çünkü delil, delilliye zttr. Dola-

ysyla bu ikisi bir araya gelmez. Delile sayg gösterilirse, baka bir ey-

den dolay m gösterilir, yoksa delilden dolay m sayg gösterilir? Bir

grup, bunu zorunlu saymken bir grup reddetmitir ki, ben de bu fi-

kirdeyim. u var ki Mushafa abdestliyken dokunmak, daha üstündür.

Bu meseledeki bâtn hüküm udur: Acaba delilli saygn olduu

için delile de sayg gösterilmeli midir? Bize göre [sorunun cevab]

‘evet!’ Delilli saygn olduu için delil de sayg görmelidir. Bakalarna

göre ise, [sorunun cevab] hayrdr. Yani saygn bir eye delil olduu

için delile sayg göstermek gerekmez. Mushaf, Allah’n kelamna delil-

dir. Bize, kendisi saygn olduu için, ona da sayg göstermemiz ve *b-

destliyken dokunmamz emredilmitir.

Bilmelisin ki, bazen âlemi Allah’a delil sayarz. Bu durumda âlem

denilen eyin içerdii övülmü ve kutanm eyleri bir yana brakrz.

Kendisi de bir yaratk olduu için, Firavun vb. büyüklcnenleri, yarata-

nn varlna delil sayarz, fakat ona sayg göstermek gerekmez. Aksine

öylelerinin cezalandrlmas ve sayg görmemesi gerekir. Bu noktada Fi-

ravun örnei, Özel anlamda bir delildir. Bazen ise, kendisi de bir yara-

tlm olan Musa’y Allah’a delil sayarz. O da özel anlamda delildir.

Musa’ya ise, srf delil olmas bakmmdan deil, baka bir yönden sayg

göstermemiz ve hürmet etmemiz gerekir. Bu nedenle biz de Mushaf
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yücelttik. Bu saygnn nedeni ise, onun sadece bir delil olmas deil,

ari’nin bize onu yüceltmemizi ve sayg göstermemizi emretmi olma-

sdr. Sonra, delil olmas bakmndan baka bir saygnl daha vardr.

Bazen onun saygnln böyle gerekçelendirirz. Çünkü o balamda

öyle deriz: Onu ellerimizle kendimiz yazsak bile, Mushaf Allah’n

kelamdr.

BÂB

Uykudan, Cinsel likiden, Yemeden ve

çmeden Önce Abdcst Almak Gerekir mi?

eriat bilginleri, balkta belirttiimiz konularda görü ayrlna
dümütür. Bir ksm [bunlardan önce] abdestin zorunlu, bir ksm
müstehap olduu kanaatine varmtr ki, ben de bu kanaatteyim. Bu

noktada abdest batnda, kendisini hükmü altna aldnda insan Hak-

tan gafil brakan arzu nedeniyle dini temizlii bozan kimse için niyeti

aklda tutmaya iaret eder. nsan uyumak isteyince, uykuda gözün hak-

kn vermeye niyetlenir. Bu ise, uyumak isteyince cünüblükten temiz-

lenmedir. Ciinüblük, insann abdestini bozduu gibi [gerçekte]

cünüblük, iman mahallinden uzak dümek demektir. nsan kendinden

ve her eyden habersiz yapan arzu gücünün hükümranl olmasayd,

insan sürekli olarak inancn koruyabilirdi. Ayn ekilde, insan cinsel

ilikiye girmek isteyince, Hz. Peygamberin ümmetinin çoalmas ve

[Allah’] zikredenlerin saysnn artmas çin mümin bir oul edinmeye

niyetlenir. Ayn ekilde, bir ey yemek veya bir ey içmek isterse, nefse

hakkn vermeye niyetlenir. Belirttiimiz bu niyet, bütün bunlara ait

temizliktir.

BÂB

Tavaf çin Abdest

Baz bilginler tavaf için abdesti art olarak görmüken baz bilgin-

ler ise art görmemitir. Abdestliyken tavafdaha sevap olsa bile, ben de

art olmad fikrindeyim.
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Bu meselenin bâtn hükmü udur: Allah’n evini tavaf etmenin ne-

deni, tpk Rahman’n istiva etmesine nispet edilen Ar gibi, Allah’a

nispet edüen bir ev olmasndan kaynaklandn düünüp Ar’n etra-

fnda dolaan melekleri gören kimse -ki onlar saygn temiz variklardr-

kalbinin Kabesini tavaf ederken abdesti art görür. O kalp ‘Hakk sd-
ran’ eydir. Allah [kutsi bir hadiste] öyle der: ‘Beni ne göüm ne ye-

rim sdramad. Mümin kulumun kalbi sdrd.’ Kalbin Hakk s-
drmas, Hakkn kulunun kalbine inmesi demektir.

Bu meseleyi Mevâkiu'n-rücûm adl eserimizin ‘kalp feleinden zatî

ini menzili’ adl bölümde belirtmitik.

Hakkn, kendisine tamlama yaplan eyle smrlanmayp [tamlama

yaplan eye dönük] bu ereflendirmenin sorumlu insann yarar gözeti-

lerek yapldn düünenler, tavaf için abdesti art görmez. Kalptekine

gelince, bunun nedeni akim eriat ispat incelemeye baknda birinci

bilgide temizliin art olmaydr. Bu ise, ya kendiliinden veya teorik

kantlarla Allah’ bilmek isteyen kimseler için öretmek amacyla kendi-

sine indiinde gerçekleir.

BÂB

Kur’an- Kerim Okumak çin Abdest Almak

Büginler, Kur’an okumak için abdestin gerekli olup olmad husu-

sunda görü ayrlma dümütür. Bir ksmna göre, abdesti olmayan

insan Kur’an okuyabilir. Ben de, bu fikirdeyim. Bir ksmna göre ise,

Kur’an- Kerim abdestsizken okunmaz. Bilginler arasnda herhangi bir

görü ayrl olmakszn, abdestli okumak daha üstündür. Bu balam-

da, bize veya baka bilginlere göre abdestsiz yaplabilen her amelde fazi-

letli olan, hepsini abdesdiyken yerine getirmektir.

Bu meselenin bâtn hükmü udur: Kur’an okuyan insan, kelamm
aktarmada münezzeh olan Haldun vekilidir. Allah’n niteliklerinden biri

ise, el-Kuddûs’tür [mukaddes ve nezih olan] ki, anlam açktr. Öyleyse

sözünü okumak için Haklan vekili olduunda kula yaraan ey, nezih

olmak’tr. Baka bir ifadeyle, dnda dince saptanm abdestle temizle-
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nirken bâtnnda ise iman, bilinç, düünmek gibi niteliklerle tertemiz

olmaktr. Bunun yan sra insan, Hakkn okuyuunu kendisine sunmaü,

ardndan O’nun okuyup tilavet ettii kelamn Haklan [vekili olarak

kendisine] aktarr. nsan, ya orada bulunan kimseye hatrlatmak ama-

cyla Hakkn kelamnn aktarcsdr veya kendi diliyle kulana aktarp

kula için de sevap gerçeklemesi için [sesli] okur. Nitekim okuduu

mushaf dindeyken, göz Allah’n yazl kelamna bakmakla kendi payn

alr. Kulak, dil sesli bir ekilde okuduunda [tilavet sevabndan] kendi

hakkn alr. Mushaf önüne alp eliyle okuduu harfleri takip ettiinde

ise, bu organlar okumadan paylarn alr. eyhimiz Ebu Abdullah b. el-

Mücahid, Ebu Abdullah b. Kaysûm ve Ebu’l-Haccâc e-uburbelî böy-

le okurdu. eyhlerimizin arasnda bu üçünden baka böyle Kur’an oku-

yan kimse görmedim.

BOY ABDEST BÖLÜMLER

Boy Abdesti Temizliinin Hükümleri

Bu bölümde balanlan boy abdesti (gusül), suyla temizliin bede-

nin görünen tüm ksmlarna yaylmasdr. Bu noktada görü ayrl
yoktur. Bedenin görünen ksmnda bulunmasa bile, ulatrlabilecek

yerlere suyun ulatrlmas konusunda ise görü ayrl vardr. Örnek

olarak azm içini vb. verebiliriz. Bu konu ve temizliin nedenleri daha

sonra ele alnacaktr. Ykanmann bir ksm zorunlu, bir ksm sünnet,

bir ksm da müstehaptr.

Boy abdestinin bâtnî hükmü, nefs temizliini, kendisinden veya

kendisiyle temizlenmek [nefse] emredilmi her ameli [içerecek ekilde]

genelletirmektir. Görünürdeki temizlik organlarla ilgili amellerden ya-

plrken [bedenin görünmeyen ksmnn örnei olarak] batndaki temiz-

lik ise, nefsin niteliklerinden deil, ‘nitelikleri kullanma yerleri’nden te-

mizlenmektir. ‘Nefsin niteliklerini kullanma yerleri'nden’ dedik. Çünkü

nefsin sfatlan, ilk yaratlnda nefsin ayrlmaz özellikleri olarak onda

yerleiktir ve bunlar nefsten ayrlamaz. Öyle ki kimi dostlarmz, bu ni-

telikleri nefsin kendisi saym ve onlar nefsi nitelikler kabul etmitir.
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Örnek olarak cimrilik, hrs, laf tamak vb. gibi kötülenmi huylan ve-

rebiliriz.

Kendisinden temizlenmemiz emredilmi kötülük, niteliin kendi-

siyle deil, kullanm yeriyle ilgilidir. nsan, hrs huyundan temizlene-

mez, sadece onu dünya mal ve haramlar biriktirmeye yönlendirmekten

[huyundan] temizlenebilir, insan hrs kullanma yerinden uzaklaarak

ayn hrs vastasyla temizlenmi olur. Bu ise, bilgi örenmek, salih amel

ve iyilikleri elde etmekle gerçekleir. Bunun yan sra, mutluluunun ve-

silesi olacak eyleri toplama hrsyla gerçekleir. Çünkü hrs özelliinin

kaybolmas mümkün deildir. Hrsl insann mutluluu bir bakma

‘hrsla’ gerçekletii gibi hrsl insann mutsuzluu da bir baloma hrs

nedeniyle gerçekleir. Bundan dolay öyle dedik: Temizlenmenin ko-

nusu niteliin kendisi deil, kullanm yeridir. Knanm bütün nitelikle-

ri böyle deerlendirebiliriz. Knanma, onlarn kendileriyle deil, kulla-

nm yerleriyle ilgilidir.

Öyleyse bu ykanmada dn ve için temizlii, niteliklerin kullanm

yerleriyle ilgilidir. Niteliklerin kullanm yerlerini ise, iyi huylar bilip

‘onlar vastasyla’ temizlenen ve baya huylan büip ‘onlardan’ temizle-

nen kimse bilebilir. Bunlarn arasndan gizli kalp insann örenemedik-

leri ise, ari’den örenilir. Bu ksm, Allah’ raz eden her ameldir.

ari’den örenilen amellerle insan, Allah’ memnun etmeyen her amel-

den temizlenir. Böylece kötü amelden temizlenmi olur. Allah öyle

buyurur: ‘Allah kullan için kâfirlie raz olmaz ”7 ‘ükrederseniz
,
sizden

raz olur Bu nedenle bu kitaba kart nitelikleri koyduk. Örnek olarak

tövbe ve tövbenin terki, vera ve verann terki, zühd ve zühdün terki gi-

bi, Allah izin verirse ilgili bölümlerde gelecek konular verebiliriz. Bun-

lar pek çoktur.

[ari’den örenilmi amellerle gerçekleen] Bu temizlik de zorun-

ludur. Örnek olarak, zekât vermekle temizlenmeyi verebiliriz. Bu, farz

olan ykanmadr. Zekât yakn akraba içinden yoksullara vermek ise,

tevik edilmi ksmdr. Akraba içinden -dierlerini deil de- özellikle

borçlular tercih ise, müstchaptr. Bu temizliin hükmü, insann tüm

d ve iç ksmlarna böyle yaylr. [yi ve kötü huylar bilmekle gerçek-

leen bu temizlie] Örnek olarak bilgi-bilgisizlik, iman-küfür, irk-
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tevhit, ispat-inkâr gibi kartlklar verebiliriz. Bütün dini amellerde em-

re uyarak uymamak [kirinden] temizlenilir.

Ykanmann farz olan ve olmayan ksmnn [batndaki] anlam bu-

dur. Bu temizliin ana meselelerini ise, suyla ykanma bölümünde zikre-

deceim. Onlar, zahirde zikredildii kadaryla eriatn ana konular gibi-

dir. Bu temizliin yan konulan ise sayszdr, mesele mesele zikredilseydi

bir kitap onlar sgdramazd. Biz bunlarla ilgili konulan ele alma yönte-

mini verdik ve bunu açkladk. Sen de, Allah'n kendisine kullua seçip

ayrd kullarndan omale, istiyorsan, onlan bu örnee göre ele al! Allah

o kullarm kendisi için yaratm, onlardan raz olmu, onlar da kendisin-

den raz olmutur. Allah bizi amel sahibi bilginlerden eylesin.

Dince belirlenmi ykanmann bir ksm farz olduunda görü birli-

ine varlm; bir ksm, farz olup olmadnda görü birlii bulunmayan;

bir ksm ise müstehap olduunda görü birlii bulunan bölümlerdir. Bu

balamda pek çok ykanma türü vardr. Örnein, cinsel organlarn bir-

lemesi nedeniyle ykanmak, bilinçliyken tazyikle çkan meniden dolay

ykanmak^ [çamarnda] su bulduu halde ihtilam olduunu hatrlama-

yan kimse örneindeki gibi farknda olmakszn meninin çkmasndan

dolay ykanmak gibi ykanma türleri vardr. Ayrca, haz almakszn bo-

almaktan dolay ykanmak, hayz nedeniyle ykanmak, namaz esnasnda

hayzl kadnn ykanmas, Cuma günü için ykanmak, Cuma namaz için

ykanmak, [kâfir] müslüman olunca ykanmak, ihrama girmek için y-

kanmak, Mekke’ye girmek için ykanmak, Arafat’ta durmak için ykan-

mak, ölü ykamak nedeniyle ykanmak, ykanma türleridir. Bu ykanma-

larla ilgili bâtnî yorumu ise, suyla ykanmada dince belirlenmi ana me-

selelerin ayrntlarm ve yorumlarn zikretmezden önce belirteceim.

BÂB

Ölü Ykamak Nedeniyle Boy Abdesti Almak

Ölünün ykanmas dince belirlenmitir. Ölünün herhangi bir fiili

olmad için, kendisini ykamakla bakas yükümlüdür. Bu yükümlü-

lük, kendisini temizleyiinde Rabbinin önünde tpk bir ölü gibi bu-



14^ Fütûhât- Mekkiyye 3

Ilnmasna ykaycnn dikkatini çeker. Rabbi, inayetiyle, itaatlerde

bulundurmak ve üzerinde icra ettii Yaratann fiilleriyle kulunu te-

mizler. Bu fiillerin bir ksmnda kul vasta iken bir ksm ise kulda

gerçekleir. Dolaysyla bu bak açsyla ykayc, ölüyü kendisinin

ykadn görmez. Onu ykayan Allah’tr. Kendisini ise, Allah’n söz

konusu ykama fiilini gerçekletirdii bir araç eklinde alglar. Bu du-

rumu, ykaycnn suyu ölünün temizlenmesinde bir araç görmesine

benzer. Çünkü su olmasayd, ykad ölü adna o insana ‘ykayc’ ad
verilemezdi. Halbuki suyun ise, ölüyü ykad iddiasnda bulunmas

düünülemez. Çünkü su kendi bana ölüye doru hareket etmi veya

onu ykamaya yönelmi deildir. Suyla ölüyü ykamaya niyetlenen

ise, sadece ykaycdr.

Ykayc da kendisini suyla ölüyü ykamaya yönelmi görmez. O,

kendisini suyla birlikte bir araç diye görür. Allah bu iki araçla ölüyü y-

kamaya yönelir. Öyleyse temizleyen, ne sudur ne de kendisidir. Ölüyü

temizleyen gerçekte Allah’tr. Fakat Allah ölüyü ykayc ve su vastasy-

la temizlemitir. Böyle bir bilinçle ölü ykayan insan, ölü ykad için

gusul abdesti almaz. te, ölü ykamak nedeniyle gusül abdesdnin ge-

rekmediini söyleyen kimsenin deerlendirmesi budur.

Ölü ykarken, [gerçekte] temizleyicinin Allah olduunu unutan

olabilir. Böyle bir insan, fiilin kendisine ait olduunu iddia ederek onu

kendisine izafe eder. Kendisi olmasayd, ölünün temizlenmeyeceini

zanneder. Böyle bir ykaycnn ise, iin banda Allah’a yönelip O’nun

karsnda bulunduunu aklnda tutarak, Allah’n bu ölüyü kendisi ara-

clyla ykadn hatrlayarak bu iddiadan ykanp temizlenmesi gere-

kir.' Bu durumu dikkate alan kimse ise, ölü ykamak nedeniyle gusul

abdesti almay vacip sayar.

Ölüyü ykayan insann gusul abdesti alp almamasnda eriatn

hükmü hakkndaki görüüm, bunun farz olmaddr. Fakat bundan

dolay ykanrsa, hiçbir görü ayrl olmakszn daha üstün ve daha fa-

ziletli bir davran olur.
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BÂB

Arafat’ta Vakfe çin Boy Abdesti Almak

Arafat’ta, yoksunluk, horluk, yakarma, kendinden geçerek ve terzi-

lerin diktii elbiselerden soyunarak durulur. Haclarn vakfe yapt yer,

Arafat diye isimlendirilir. Buradan, söz konusu yerin Allah’ bilen arifle-

rin durma yeri olduunu örendik. Çünkü,Allah öyle buyurur: ‘AHak'-

tan kullar içinde ancak bilenler korkar .

w Baka bir âyette ise öyle der:

‘Onlarn gözlerinin Haktan örendikleri ey nedeniyle [Arafat kelimesiyle

ayn kökten gelen arajû] dolduunu görürsün
’ 100 Allah izin verirse, kitabn

Hac bölümünde bu meseleden söz edeceiz.

Bu bilgi ve yorumun sahibi, ineden [terzinin diktii giysilerden

kinaye] soyudandnda, öncüller oluturup birletirerek teorik düünce

yolundan Allah hakknda bilgi elde etmek için kantlan derler ve birle-

tirir. Bu sayede insan, Rabbi hakknda bir bilgi kazanr. Kantlardan

Rable ilgili bilginin ortaya çkmas, terzinin parçalar birbirine ekleyerek

gömlek ortaya çkarmasna benzer. neden soyutlanmasyla, insana

öyle denilir: ‘Rabbin hakkndaki marifeti ya da Allah hakkndaki bilgi-

yi, ilahi veya Rabbani tecelliden elde et ve bu durakta ve bu gün öncül-

ler oluturmaya bagh olan teorik deerlendirme yolunu bir kenara at.

Bugün, Rabbin hakkndaki bilgiyi ilahi ihsandan ve el-Vahib’in verece-

i rabbani batan kazan! O, nimetlendirmek için verendir. el-Vahib

olan Allah, öncüller oluturmaya baksan da bakmasan da her durumda

kendisi hakkndaki bilgiyi nefsine yerletirir. Sen de, [O’nun ihsanna

inenin temsil ettii teorik kandardan] soyutlanmakla karlk ver. Sa-

' na yakan da budur. Allah’ bilmek hakknda teorik öncüller olutur-

maya yönelme. Kazanm, [bilmeyi salamak yerine] bilgiyi karartr.

Karanl ise, sadece basiretli insan görebilir. Çünkü senin öncüllerden

oluturduun ey ile O’nun zatnn hak ettii arasnda herhangi bir ili-

ki yoktur. Allah [öncüllerle arasnda herhangi bir iliki olamayacak ka-

dar] Yüce ve Büyük’tiir.

Bu saygn durakta [ariflerin Arafat’] ve önemli-deerli müahede
mertebesinde kendisinden böyle davranmas istenilen insan, nasl olur

da Rabbini bilmede kalbini ve gönlünü bakasna balamaktan temiz-

lenmesin ve ykanmasn? Bu sayede Hakk -kendisi hakkndaki bilgiyle
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deil- Hak vastasyla bilmekle bakay görmenin kiri ve pislii kaybo-

lur. Çünkü O’na O’ndan baka kant yoktur!

Çünkü Arafat’tayken marifet, tek bir mefil alrken bilgi iki meful

alr. Müzdelife’ye -ki oras cem’ mertebesidir- gitmek için Arafat’tan ay-

rldnda, bu müahede sahibi için ‘iki âlemde’ baka bir bilgi gerçekle-

ir. Bu bilginin bilineni Allah’tr. Daha önce Arafat’ta bilinen ise Rab

idi. Bugün senin için meydana gelen bu ilk meful (sonuç, konu) kendi-

ni deil, Rabbini bilmektir. Artk Hakk’ Hak vastasyla bilirsin. Vas-

tasyla ykanp temizlendiin Hak, kendisi hakkndaki bu bilgiyi sana

verir. Kendisinden ‘ykandn’ ey ise, kendisini elde etmek urunda

çalma yönünden Rabbini kendisiyle bilmesi iddiasndaki nefsindir. Bu

delil nerede, o delil nerede! Heyhat! Allah’n izzetine yemin olsun ki.

Hakk -bilebilirsen- O’ndan baka bir ey vastasyla bilemezsin. Anla!

te bu, -nasip olursa- Arafat’ta vakfe yapmak için ykanmann an-

lamdr. Destekleyen ve ihlam veren Allah’tr.

BÂB

Mekke’ye -Allah Orann erefini Artrsn-
Girmek çin Boy Abdesti Almak

Mekke’ye girmek, Allah’m huzuruna girmek demektir. Dolaysyla,

Mikafta ihram giyme anndan itibaren kalbinin kazand gaflet kirle-

rinden temizliin yenilenmesi gerekir. Bu temizlikte bedeni suyla, bât-

n ise bilgiyle ve bilinçle temizlemek gerekir. Öyleyse bedenin temizlii

ibadet ve temizlenme maksadyla suyla ykanmak, bâünm -ki kalptir-

temizlii ise, dostluu kazanmak için [yaratklardan] yüz çevirmekle

gerçekleir. Hakla ancak yaratklardan yüz çevirmekle dostluk kurulabi-

lir. Çünkü onlara Hak ile deil, kendi nefsinle bakyordun.

Allah karsnda sürekli bilinç halinde bulunan insann Mekke’ye

girerken [bâtn yönden] ykanmas gerekmez. O, sadece sünneti yerine

getirmek için suyla bedenini ykar. Batnda ise, Evi (Kabe) görmeden

önce ykanmaz. Evi görünce, Hakka özgü Evi görmek ve tavaf etmek

için, özel bir haya duygusuyla temizlenir. Çünkü o ev, Allah’m dünyay
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yaratt andan itibaren, [yapmnda] herhangi yaratn elinin katk

salamad Allah’n -vastasz- evidir.

Tavaf eden insann kendisiyle temizlendii ilahi isim, Esmâ-i Hüs-

nâ’dan (Güzel simler) el-Evvel ismi olmaldr. Çünkü bu isim [ilk ol-

mak], Evin niteliklerinden biridir ve bu sayede iliki gerçekleir. Allah

öyle buyurur: ‘nsanlar içinyaplm ilk ev mübarek Mekke'dedir not Yani,

ben o elre kullarm doru yola ulatracak rehberlik ve bereketi yer-

letirdim. Binaenaleyh Evi görüp orada Hak kaynakl bir fazlalk bul-

mayan insan. Evin bereketinden hiçbir ey elde edemez. Çünkü bere-

ket, fazlalk demektir. Bu durumda insan, evi Hakka izafe edememi

sayld gibi bu, onun maksadnn da geçerli olmadna kanttr. Çün-

kü konua hemen yemek ikram etmek sünnettir.

Öyleyse [Evi] tavafeden, ykanma iini önce yapmaldr, daha önce

ihrama girmek için ykand için onu sonraya brakmamaldr. Çünkü

bu ykanma. Evi görmeye ve tavafa layk bir temizlenmedir. Onunla ih-

ram giymek için ykanmak arasnda ancak belirli bir yönden iliki var-

dr. insan bu temizlikle temizlendii iddiasnda bulunup tavafn ta-

mamlarsa, bâtnî temizlikten yoksun kalr. Allah bu eve bereket vc reh-

berlik yerletirdi. Rehberlik, açklama demektir. Baka bir ifadeyle, in-

sann Rabbi hakknda edindii ‘ilave’ bilgi orada açilclk kazanr. Reh-

berlik ve bereketin eve yerletirilmesi ise, [evin]; bekçisinin onu tavaf

eden ve eve ziyarete gelen insanlara bereket, yaknlk, inayet ve açklama

‘elbiselerinden’ vermesi gayesi tar. Açklama, Allah’ bilmeyle ilgili be-

lirsiz sorun, hal ve problemli konularla ilgilidir ve seçilmi eve layk

tarzdadr. Oras, Haldun biat edilen, öpülen, üzerine secde edilen sa
elinin yeridir.

Bu ev, Allah’a ait bereket ve rehberliklerin sakland hazinedir.

ari, o evde bulunan ‘hazine’yi iaret yoluyla zikretmitir. Hangi hazine

Allah’n zikrettii bereket ve rehberlik hazînesinden daha yüce olabilir

ki! Allah o ikisini evin kendisi saymtr. Öyleyse hâzinesi, kendisine

tamlama yaplan kimsedir ki o da Allah’tr.

Evi tavaf ve ziyareti bitiren kimse, kalbine bakmaldr. Rabbi hak-

kndaki bilgisinde bir aru ve daha önce sahip olmad ekilde O’nu

bilmede bir açklk görürse, bu esnada Mekke’ye girmek için ykanma-
snn geçerli olduunu bilir. Bunlardan bir ey kalbinde bulmazsa, te-
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titizlenmemi olduunu anlamaldr. O, ne Rabbine gelmi ne de Evini

tavaf etmitir. Cömert bir zengine konuk olup evine giren bir insann

arlanmamas düünülemez, insan, kalbinde [bilgide] bir art bula-

mazsa, suyla ykanmasna ve dizilmi talan ziyaretine herhangi bir ey
eklememi demektir. Böyle biri, sadece yorulmu ve kalbinde baarsz-

l bulmutur. Ahirct hayatnda ise, bedensel amellerin gerei olan

cennetteki ücretten baka bir ey elde edemez. Bu karlk ise, müminle-

rin geneli için gerçekleecek eydir. Mekke'de kalmay sürdürürse. Hak-

ka deil, talara komu olmutur. ehrine dönerse, üzüntülü ve ürkek

bir ekilde döner.

Allah, izzetiyle bizi kalp sahiplerinden etsin! Onlar Allah'n ehli ve

seçkinleridir. Amîn!

Böyle bir insan kalbinde art olmadn ve mahrum kald eyi

itiraf ederse, ahirette isabet edenlere olan ödülü alr. Dünyada ise bilgi-

den yoksun kalr.

BÂB

• «

ihrama Girmek için Boy Abdesti Almak

hram giymek çin ykanmak, organlar ihraml insann yapamaya-

ca davranlardan, gönlü ise arkada brakt her eyden temizlemek

eklinde yorumlanr. nsan aile, mal, çocuk gibi dünyalklar duyusal

olarak ardna brakp bedeniyle Allah'n evine geldii gibi kalbiyle de

[bunlar brakp] kendisine yöneldii kimseye dönmelidir.. Kalbine ge-

ride brakt eylerden birinin girmesini veya aklna gelmesini tövbe ve

Allah’a yönelmekle engeller. Bu nedenle ihram ykanmas diye isimlen-

dirildi. Çünkü ihram, insana bedeninde ve gönlünde [bu gibi] fiilleri

yasaklar. nsan böyle olmazsa, gönlüyle ihrama girmi deildir.

Kapc uyuyup kendinden geçmi, kap bekçisiz kalmtr. Nefs ve

eytann düünceleri, kalbe girmelerini engelleyecek kimse bulamaz.

nsan diliyle ‘buyur’ (lebbeyk!) der ve Rabbinin çarsna [Kabe’ye]

gelerek olumlu yant verdiini zanneder. Halbuki o, kalbinde kendisi-

ne ‘ey falanca’ diye baran nefsinin ve eytann verdii düüncenin
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nidasna karlk verip ‘buyur’ der. Bu düünce, sahibi olan nefsin veya

eytann kendisini neyle göndermise ve düünce de insana, bu du-

rumda kendisine yönelmesi emredilmeyen neyle gelmise, ona göre

hitap eder. nsan ‘Buyur, Allah’m, buyur’ dediinde, düünceyi gön-

deren [nefs veya eytan] öyle der: ‘Ho geldin! Sana mahrumiyet,

baarszlk ve apaçk bir hüsran verecek eve ho geldin!’ Bu düünce

sahibi [nefs veya eytan], insann kendisini ilah sayp ‘buyur’ (leb-

beyk) demesi nedeniyle sevinir.

çin ve halin diliyle ‘Allah'n rahmeti ve hsam olmasayd’ ve bun-

dan önce niyet bulunmasayd, ‘kendisine daldnz konuda size büyük

bir azap temas ederdi.’ Kastedilen ey, [hacca giden insann] duyusal

olarak geriye brakt eylere kalbiyle yönelmek ve onlar kalpte bul-

mak demektir. Allah, içlerinden söyledikleri ve o esnada eytann getir-

dii düünceleri ‘örter [balar].’ Bunun nedeni -baka bir ey deil-

sadece dille söyledikleri telbiyc’nin bereketidir. Baka bir neden ise, ih-

rama girenlerden iç temizlii yapanlara verdii eyleri onlara da vermi

olmasdr.

BÂB

Müslüman Olunca Boy Abdesti Almak

Müslüman olunca ykanmak sünnet, hatta dince belirlenmi bir

farzdr. Bu konuda bir hadis rivayet edilir. Bu fiilin bâtn yorumu u-

dur: slâm boyun emek demektir. nsan dta boyun ediinde, görü-

nüte müslüman olur. Ardndan, içinden de müslüman olmas için içiy-

le boyun emelidir. te müslüman olunca içi imanla temizlemenin an-

lam budur. Allah bir grup hakknda öyle der: ‘/man ettik dediler. De ki:

iman etmediniz, müslüman olduk deyin, iman kalplerinize girmi deil.

3102

man, yararl ve cehennemde ebedi kalmaktan kurtaran bâtn temizlik

demektir.
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BÂB

Cuma Namaz Klmak çin Boy Abdesti Almak

Bu ykanmann batndaki yorumu, Rabbiyle bir araya gelmesi için

kalbi temizlemek demektir. Bunun yan sra, kalbinden perdenin kalk-

masyla kendisine yakarmak için bütün güçlerini Allah’a yönlendirmekle

kalbi temizlemektir. Bu nedenle, baz bilginlere göre Cuma namaz iki

kiinin bulunmasyla geçerli olur ve klnr. Ben de bu görüteyim. Al-

lah öyle buyurur: ‘Namaz kendimle kulum arasnda ikiye böldüm.’

Burada üçtincüyü zikretmedi. ‘Kul öyle der, ben de ona öyle derim...’

Böyle bir halin istenildii kimsenin Cuma namaz için özel bir e-

kilde temizlenmesi bir gerekliliktir. Hatta öyle diyebiliriz: Kulun Allah

karsndaki hallerinden her birine özgü bir temizlik vardr. Çünkü na-

maz,' kavuma yeridir. Bu nedenle Cuma namaz iki rekat farz klnd.

lki, söyledii eylerle kuldan Allah’a dönüktür. kinci ise, kulunun söy-

lediklerine karlk vermek hakkndaki bildirimine göre, Allah’tan kula

dönüktür. Ya da, kulun namazda söylediklerine göre, Yüce Topluluk

onu bildirir. Gerçi insan Cuma namaznda belirlenen duruma göre

açktan okur. O açktan okuyunca Allah Yüce Toplulua ‘Kulum beni

övdü’ der. Kul, emre uymak, sena, tevekkül, yüceltme gibi her neyi dile

getirirse Allah Yüce Toplulua bunu bildirir.

BÂB

Cuma Günü çin Boy Abdesti Almak

Cuma günü için ykanmann bâtn yorumu, haftann günleri olan

yedi gün karlnda günlük zaman için ezelle temizlenmektir. Allah

kula her hafta ykanmay zorunlu bir ödev olarak emretti. Öyleyse Cu-

ma günü ykanmak namaz için deil, gün içindir. Böylece Cuma nama-

z için ykanmak hal temizlii, bu temizlik ise, zaman temizliidir.

Çünkü bilginler bu ykanmann hükmü hakknda görü ayrlna dü-

mütür. Bir ksmna göre ykanmak Cuma gününe aittir. Bizim görü-

ümüz de budur. Cuma namazndan önce temizlik yaplrsa ve [günle
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birlikte] Cuma namaz için ykanmaya da niyedenilir.se daha iyidir. Bir

ksmna göre ise, bu temizlik Cuma günü Cuma namaz içindir. Bu ise

hiç kukusuz, daha üstün bir davrantr. Öyle ki, insan namazdan önce

ykanmazsa, güne batmadkça ykanmas zorunlu olur.

Kulun bütünüyle Hakka yönelmesi, zamansal olarak bu günde ger-

çekleir dedik. Bu nedenle, bu günün Hakkn katma nispeti. Hakkn

önce, sonra, imdi gibi edaüarm elik ettii farkl zamanlarda varlklar

yaratmaya yönelmesiyle ezelin girdii zamansal takdirler gibidir.

.

£Önceden ve sonradan emir Allah'a aittir.*
03 Bu meseleyi öreniniz! Çün-

kü son derece hassas bir konudur.

Cuma namaz için ykanan kimse ise, hal için ykanmayla namaz

için ykanmay birletirmi demektir. Namazdan sonra Cuma günü için

ykanan ise, tekletirmitir. Bu ise. Cuma denilen eye zarar verir. En

güçlü yorum, bu günde ykanmann hem Cuma günü hem de Cuma
namaz için emredildigidir. ari’nin bu konuda maksadnn bu olmas,

uzak bir ihtimal saylmaz.

BÂB

Hayzlnn Boy Abdesti Almas

[Hayizlinin ykanmas hakkndaki hükmü ifade edip bu konudaki

kendi görüümüzü belirteceiz. Meselenin bâtnî yorumu udur: Hayz
bir hastalktr. Kul ise, hastalktan bir eyin giremeyecei ekilde, ibade-

tini salkl hale getirmekle sorumludur. Kul ibadetlerinden birinde

‘hastalanrsa’, o hastalktan temizlenir ve hastal giderir. Böylece iba-

det ve kulluuna hastalk ve sknt bulamakszm srf, halis ve saf kul

olarak Allah’a ibadet eder.
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BÂB

Hayzdan Dolay Boy Abdesti Almak

Hayz eytann dürtnesidir. Bu nedenle ondan ykanmak gerekir.

Allah öyle buyurur: ‘0 eytann amelinden bir pisliktir."
04 Öyleyse gelip

kendisine temas ettiinde kalbin eytann verdii düünceden temiz-

lenmesi gerekir. eytann verdii düünceden ise melek kaynakl düün-

ceyle temizlenilir. ‘Beyaz parça’, insann kalbinden eytann dürtüsünü

kovup uzaklatrmakla kalbi temizlediinin belirtisi ya da belirtilerinden

biridir. Kalp bu esnada melein verdii düünceyi kullanr ki kalbin

temizlenmesi budur. Bü iki düünce, iki parmakla da [ya da iki elle]

simgesel olarak anlatlabilir. Parmaklarn her ikisi de, rahmet parma-
dr. Çünkü ari onlar kendisine izafe etti. eytan kaynakl düünce ne-

deniyle de Allah'n kuluna rahmeti olmasayd, melein verdii düün-

ceyle eytann düüncesine kar amele dönmek nedeniyle sevap gerçek-

lemezdi. Öyleyse [eytann dürtüsünden yüz çeviren] bu insann iki

ödülü vardr. Bu nedenle, Allah iki parma Rahman’a nispet etti dedik.

nsan, kendisini ayartan eytann yönlendirdii ii yapmamak için

nefsiyle ‘cihat
5
eder ve bu nedenle [nefsiyle] cihat eden insann sevabm

alr. Nefsiyle cihaddan sonra [baarsz kalp] ezeli kader kula kar ey-

tana yardmc olabilir ve insan [eytann yönlendirdii] ii yapar. Söz

konusu günah fiili, kendisinden meydana gelir. nsan ise, inanarak ve

dorulayarak fiilin eytandan olduunu görür. Nitekim Hz. Musa öyle

der: ‘0 eytann amelindendir, eytan apaçk bir dümandr.nns Böyle bir

fiilin ardndan tövbe ederse, ehit sevab alr. Tövbe derken piman ol-

may kastediyorum. Çünkü pimanlk, tövbenin en Önemli öesidir. Bir

rivayette ‘Pimanlk tövbedir5
denilir. ehit ise ölü deil, diridir.

Hangi fiilde olursa olsun kalplerin Allah karsndaki ‘hayat’ndan

[huzur, bilinç hali] daha büyük ve yetkin bir hayat düünülebilir mi?

Günah ilerken iman aklda tutmak, o günah bilinçlilik hayatyla can-

landrr. Böyle bir amel ise, kyamet günü sahibinin balanmasn di-

ler. te bu, iki parman kendisine izafe edildii er-Rahman isminin

inayetinden kaynaklanr. Öyleyse eytan, farknda olmakszn, kulun iyi-

liklerinin am için çalmaktadr. Çünkü hrs, eytan köreltir. lenen

günahn vebali ise, eytana döner. te bu, Allah’n blis’i aldatmasnn
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bir yönüdür. Çünkü blis, Allah’n, kulu eytandan kaynaklanan bu

dürtüyle özel bir ekilde mutlu yapacan bilseydi, kendisine herhan-

gi bir ey aktarmazd. Allah’n kendisiyle blis’i aldatt bu tuzaa

kimsenin dikkat çektiini görmedim. blis’i tanmasam, onun bilgisiz-

liini ve kulu günaha tevikle ilgili hrsn bilmeseydim, ben de buna

dikkat çekmezdim [bu konu benim dc dikkatimi çekmezdi]. Çünkü

ben, bu engel olmasayd itaatsizlik dürtüsünden uzak kalacam bili-

yordum. Bu durum, beni bu meseleyi zikretmeye sevk etti. eytan ise,

kulu bedbaht yapma hrs ve Allah’n kula döneceini [tövbesini kabul

edeceini] bilmemekle perdelendii için, onu örenemez. Her tuzakla

aldatan -farknda olunmakszn- Allah’tr. Aldatlmayan kimse ise, bu-

nun farkna varabilir.

BÂB

Haz Almakszn Çkan Meniden

Dolay Boy Abdesti Almak

Baz bilginlere göre bu nedenle ykanmak vaciptir, bazlarna göre

ise deildir ki ben de bu kanaatteyim. Bu meselenin bâtn yorumu u-

dur: Cünüp olmak, gurbette olmak demektir. Gurbet ise, vatandan ay-

rlmakla gerçekleir. nsann vatan ise, kulluudur. nsan vatanndan

ayrlarak rabln snrlarna girer ve herhangi bir haz almakszn kendi

hemcinslerine kar efendilik özellikleriyle nitelenirse, efendiliin niteli-

inin hakkn vermemi demektir. Çünkü yetkin bir insana göre hiçbir

haz yetkinliin hazzyla mukayese edilemez. Yetkinlik nedeniyle duyu-

lan sevinç, baka hiçbir sevinçle karlatrlamaz. nsan nitelie hakkn

vermezse, [o nitelikten] “ykanmas’ bir yükümlülük olur. Bu nedenle

ykanmak, o ilahi nitelikteki eksikliini itiraf etmek demektir. Bir in-

sandan, uyankken haz almakszn meni çkt için ykanmasn farz sa-

yan bilginler bu nedenle farz görmütür. Kul vatanndan [kulluk] uzak-

tayken özü gerei varl zorunlu olana ait yetkinlikle nitelenirse, bu ni-

teliin onda bir hükmünün -çünkü kul bu niteliin mahalli deildir-

bulunmas gerektiini düünen kimse ise, kulun ykanmasn zorunlu

görmez.
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BÂB

htlam Olduunu Hatrlamakszn Uyandnda
[Çamarnda] Islaklk Gören nsann Boy Abdesti Almas

Hz. Peygambcr’in ‘[Uyannca görülen] Su, sudandr [meni]’ hadi-

sinin hükmü bu konuda geçerlidir. Hadis, hükmü özelletirmitir, yok-

sa kimi bilginlerin zannettii gibi, hükmü geçersiz bir hadis deildir.

Arif, karlat hallerde sebebini bilmedii bir daralma ve açlma

bulabilir. Bu durum, tasavvuf ehline göre çok önemli bir konudur. Arif

bu durumun, iradesini gözetmedeki dikkatsizlii ve içinde bulunduu

halin bu nitelii [daralma ve açlma] ortaya çkaran durumla ilikisini

tam kavrayamayndan kaynaklandn anlar. Bu nedenle, bu duru-

mun gelecekte ortaya çkaraca eyleri görünceye kadar, ilahi takdirin

getirdii eylere teslim olmas, bir yükümlülük olarak ortaya çkar. Se-

bebini bildiinde ise, karlkl ilikileri bilmede Hale karsnda tam bir

bilinçle ‘ykanmas’ gerekir.

[Kendisine gelen .eylerle hah arasndaki karlkl iliküer meselesi-

ni örenen] arif Haktan kendisine gelen takdis bilgilerinin [niçin geldi-

ini] bilir. Onu getiren ismi, hangi ismin katndan getirdiini ve o es-

nada kendisini hükmü altna alan ilahi ismin hangisi olduunu da bilir.

Söz konusu isim, bu varidi gerektiren eydir. Bunlar üç tanedir: Ça-
ran isim, kendisinden çarlan isim ve getiren isim. Çünkü bizi kendisi-

ne balayacak veya onu bize balayacak eküde zat bakmndan Halt üe

arada bir iliki yoktur.
‘O'nut benzeri yoktur. 0 iiten ve görendir

’106 Öy-

leyse biz O’nun isimlerine ilitiimiz gibi yine onlarla ahlâklanr ve on-

larla özdeleiriz.

Baarya erdiren Allah’tr.
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BÂB

Boalma Olmakszn ki Sünnet Yerinin Temas
Nedeniyle Boy Abdesti Almak

Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘ki sünnet yeri birletiinde, y-

kanmak arttr.
5
Bilgin (er bu meselede görü ayrlna dümütür. Bir

ksmna göre iki sünnet yerinin birlemesi nedeniyle ykanmak farz

iken, bir ksmna göre ise farz deildir ki ben de bu görüteyim.

Bu meselenin bâtnî yorumu udur: Kul haddini ap rablk snrla-

rna girerek kendisinin sahip olduu mümkünlerin özelliklerinde Rab-

bini kendisine ortak yaparsa, temizlenmesi gerekir. Çünkü kulun temiz-

lik hali, imkân halinden çkmamak ve özü gerei zorunlu’yu imkân dai-

resine sokmamaktr. Bu nedenle kulun ‘Allah'n öyle yapmas veya bu-

nu yapmamas caizdir
5
demesi doru deildir. Böyle bir ifade, [iki muh-

temel durumdan birini tercih edecek] bir tercih edicinin bulunmasn

gerektirir. Hak ise, mudak anlamda [bütün fiillerinde] zorunluluk sahi-

bidir. Söylenmesi uygun olan ey udur: ‘Bir harekediden hareketin

çkmas caiz olduu gibi var olmamas da mümkündür. 5

Böylece hare-

ket varlnda bir tercih ediciye muhtaç kalr. Allah’ bilen insan böyle

hareket ederse, Allah’ olabilirlik yargsnn altna sokmad bilgisiyle

bu ilk bilgiden temizlenmelidir. Allah izin verirse, bu mesele daha sonra

zikredilecektir.

BÂB

Haz Alnan Cünüblük Nedeniyle

Boy Abdesti Almak

Daha önce, cünüblügün gurbet demek olduunu belirtmitik. Gur-

bet ise, kulun hakikatinin gerei olan mertebeden ayrlmasdr ki, söz

konusu mertebe kulluktur. Baka bir yorumla gurbet, bir rabbani nite-

lii kendi yurdundan ayrp insann onunla kendisini veya bir mümkü-
nü nitelemesi demektir. Böyle bir davran nedeniyle insann ykanmas
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zorunludur ve bu konuda bilginler arasnda herhangi bir görü ayrl
yoktur.

Bu bölümde zikredilen tek ykanma, her birinden doiay kulun kal-

bini temizlemesi gereken yüz elli hal içerir. Allah izin verirse, on bö-

lümde sana bu hallerin isimlerini zikredeceiz. Her bölüm (fasl), on

be hal içerir. Bu sayede, kalbine geldiklerinde kulun onlar nasl algla-

yacan örenirsin. Çünkü seçkin veya sradan bütün insanlarn kalbine

söz konusu hallerin gelmesi bir zorunluluktur. Yardm eden ve ilham

veren, Allah’tr. O nsuz hiçbir gücümüz yoktur.

Birinci Fasl: Ceberut, uluhiyet, izzet, müheymeniyye [egemen

olmak, istila etmek], iman, kyam [bilfiil varlk vermek], evk, dostluk,

karanlk, sehar, rahmetin genel olmas, özel olmas, selamet, temizlik ve

mülk.

ikinci Fasl: Kibriya (büyüklük), setr (örtmek), suret, hulk (huy),

beraet (uzaklamak), ihlas, ikrar, berâ [yüz çevirme], nasihat, sevgi, ka-

hr, hibe, rzk, fetihler ve bilgi.

Üçüncü Fasl: Bast [açlma], kabz [daralma], aziz etme, dereceleri

yükseltme, mizan düürme, irk, insaf, itaat, rza, kanaat, zelil etmek,

sesler, görmek, kaza ve adalet.

Dördüncü Fasl: Lütuf, haber almak, örtüleri kaldrmak, büyüklük,

hilm, ükür, yücelme, koruma, takdir, ziyade, snrlar, heva, didime,

velayet ve sahip klma.

Beinci Fasl: Ruhm, sevinmek, ilikiyi kesmek, aldatma, yanltma,

husban, celale, kerem, murakabe, icabet, ittisa [genileme], hikmet,

vedad, ba’s, eref.

Altnc Fasl: ehadet, yaratmada vasta olan Hak, vekalet, kuvvet,

her eyde dirençli olmak, yardm, sena, hsa, ibtida, iade, sadaka, kavi,

afv, emir ve nehiy.

Yedinci Fasl: Ahlâk, mal, makam, ziyaret, yeminler, hayat, ölüm,

diriltme, kaim klmak, vicdan, örenmek, birlik, hiçbir eye benzeme-

mek, kudret ve iktidar.

Sekizinci Fasl: Öne almak, geride brakmak, dünya hayat, ahiret

hayat, gizlenme, perdeleri ortadan kaldrmak, ihsan, dönmek, intikam,

balamak, engellemek, nikah, riya, ihtilak, susmak.
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Dokuzuncu Fasl: Re’fet, mülkün mülkü, kerametler, yüceltme, a-

knlk, kartrma, toplama, müstanilik, haddi amak, kifayet, seha, ya-

lan, yalanlama, siyaset, yasalar.

Onuncu Bölüm: Engelleme, hidayet, yararlanma, zarar, nur, bidat

çkarmak, beka, miras kalmak, rüt, ünsiyet etmek, eza, ihsanda bulun-

mak, hamaset, kar koymak ve casus.

Allah kendisinden bir ruh ile bize ve sana yardm etsin, bilmelisin

ki, keif sahiplerinin içinden Allah ehli olan seçkinlerin mezhebine göre,

bu bölümlerde zikrettiimiz ya da bölümlerin içerdii fakat sözü uzat-

mamak için bizim zikretmediimiz her eyden dolay insann kalbini ve

içini temizlemesi bir yükümlülüktür. Bu konuda zevk sahipleri arasnda

görü ayrl yoktur. Fakat bunlarn büyük ksmndan temizlenmek,

belirttiimiz eylerden temizlenmeyle ilgili derin bir bilgiye gereksinim

duyar. Bu balamda bir ksm, dierleri için temizleyici olabilir.

Tekrar, suyla temizlenmekten ibaret olan bu temizlenmeyle ilgili

meru hükümlere, bu hükümlerin bâtrnî yorum ve hükümlerine döne-

biliriz. imdiye kadar, abdest hakknda kimin ne zaman abdest almas

gerektii gibi hususlar belirttik. Dolaysyla iki temizliin müterek

konularm zikretmek gereksizdir.

BÂB

Boy Abdestinde Eli Bütün Bedene Dolatrmak

eriat bilginleri ykanrken elle bütün bedeni ovalamak hususunda

görü ayrlna dümütür. Bir ksmna göre temizliin tam olmas için

böyle yapmak arttr. Bir ksmna göre ise art deildir. Bize göre art

olan ey, hangi ekilde olursa olsun, tüm bedene yaylacak ekilde suyu

bedene yaymaktr.

Bu konunun batindaki yorumu, içerdii gizlilik [gizli kirler] nede-

niyle için temizliinin [bütün kirleri giderecek ekilde] tam olarak ya-

plmasdr. Bu gizlilik, yapt iyilikler nedeniyle övülmeyi sevmek gibi

nefsin arzularyla ilgilidir. Bu niteliin silinmesini salayacak her ekilde
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[temizliin yaplmas gerekir]. Temizliin içe yaylmasn engelleyen

herhangi bir ey kald sürece, temizlik gerçeklememi demektir.

BÂB

Boy Abdestinde Niyet

Bilginler, ykanmada niyetin gereklilii hususunda görü ayrlna
dümütür. Bir ksm niyeti art saymtr ki, ben de bu görüteyim. Bir

ksm ise niyeti art olarak görmemitir.

Meselenin bamdaki uzanas ise, iç temizliinde niyetin art sayl-

masdr. Niyet, amelin ruhu ve hayatdr. Baka bir yönden, niyet için

amellerinden biridir, dolaysyla mudaka gerekir.

Daha önce, bölümün banda zahiri ve bâtn anlamyla niyetten

söz etmitik.

BÂB

Boy Abdestinde Aza ve Burna Su Vermek

eriat bilginleri, ykanrken aza ve burna su vermenin gereklilii

hususunda görü ayrlna dümütür. Bir ksm bunu vacip saym-

ken, bir ksmna göre bu vacip deildir. Bu konudaki görüümüz u-

dur: Ykanma abdesti de içerdiine göre, aza ve burna s almann

hükmü, insann ykanmas bakmndan deil, [ykanrken] abdest alyor

olmas yönünden ortaya çkar. Hz. Peygamber’in abdesttekinden baka

ykanrken azna veya burnuna su ald rivayet edilmemitir. eriat

bilginlerinin konu üzerindeki görü ayrlklarnda, bu meseleye dikkat

çeken birini görmedim.

Öyleyse bu konuda hüküm, kanaatime göre ykanmadaki abdesde

ilgilidir. Bizce cünüblükten ykanrken abdest almak gerekir. Kanaatim-

ce bu meselede iki durumda ayr deerlendirme yaplmaldr: Birincisi,

cinsel ilikiye girip boalmayan insann durumudur. Böyle bir insan y-
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kanrken iki kez abdest alr. Cinsel ilikiye girer ve boalrsa tek abdest

almaldr. Bize göre, boalmakszm cinsel organlarn sünnet edilen k-

smlarnn temas halindeyse ykanmak gerekmez, sadece abdest almak

gerekir. Ebu Said el-Hudri vb. sahabiler ve A’me de böyle demitir.

Abdestte sralama ve sray aksatma konusu ve bunlarn yorumundan

daha önce söz etmitik.

BÂB

Boy Abdesti Temizliini Bozan eyler

Bu tür temizlii cünüb olmak, hayz (adet hali), istihaze (özür ka-

n) ve iki cinsel organn sünnetli ksmlarnn temas bozar. Hayzm bu

temizlii bozduunda görü ayrl yoktur. Uyankken haz alarak bo-

almann temizlii bozduunda da görü ayrl yoktur. Bunlarn d-

ndakilerde ise görü ayrl vardr. Çünkü eski bilginlerin bir ksmna
göre, haz alsa bile kadnn ihtilamdan dolay bulduu su nedeniyle y-

kanmas vacip deildir;

BÂB

Cinsel liki Nedeniyle Temizlenmenin Vacip Olmas

Bir ksm bilgine göre, boalma olsa da olmasa da, iki sünnet yeri

birletiinde ykanmak vaciptir. Bir ksm ise, boalma olmusa ykan-

may gerekli görmütür ki, ben de bu fikirdeyim. Baz bilginler ise, cin-

sel iliki olmasa bile, boalmayla ykanmann gerektii görüündedir.

Fkh bilginlerinden bir gruba göre ise, sadece boalma nedeniyle y-

kanmak arttr.

Bu meselenin batndaki yorumu udur: Cinsel iliki, bir [ey] ver-

me amacyla, tesir sahibinin tesir edene yönelmesi demektir. Dolaysyla

etkiye konu olan ey, ya kendisine etki eden ilahi ismin özelliini bilir

ve onun farkndadr. Böyle olursa, temizlenmesi gerekmez. Ya da, ken-
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diine etki eden ilahi ismin özelliini bilmez ve onun farknda olmaz.

Bu özellii bilmezse ykanmas gerekir. Bazen ismin etkisi, kalbin uyu-

mas eklinde tezahür edebilir. Baka bir kez ilahi ismin etkisi, bir var-

lkla veya Allah ile ilgili bir bilgi vermek eklinde ortaya çkabilir. Her

iki durumda da insan, kendisini görür ve Allah’ görmezse [batnda y-

kanmas gerekir]! [Halbuki] sadakay alan fakir ve veren Allah olsa bile,

Rahman’m eline düen sadaka örneini hatrlayabiliriz. Sadakay veren

ve alan [olarak] Allah’ gören insann batnda temizlenmesi gerekmez.

Çünkü eyann temizlii Hak sayesinde gerçekleir. Bu bilinçten uzakla-

p [sadakay] alann kendisi olduunu gören insann kalbine Allah her-

hangi bir bilgi indirmemi demektir. Böyle insan, kendisini görmekten

‘temizlenmelidir.’ Ayn zamanda, hal veya söz diliyle baka birine bir

konu öretmeye yöneldiinde de, [gerçekte öretenin kim olduu hak-

knda] bir bilinci ve uuru varsa, temizlenmesi gerekmez. Çünkü o es-

nada temizliini korumaktadr. [Öretenin Allah olduunu deil de]

Kendisini görürse temizlenmesi arttr. Çünkü bu yolda Allah adamlar,

müahede ve kefe dayanarak, Allah vastasyla hareket eder ve O’nuia

dururlar. Onlarn çounluu ise, ‘i O'nun elindedir’, ‘kullarnn ve her

canlnn perçeminin O'nun dinde olduu’ hakkmdaki ifadelere inanarak

ve güvenerek tam bir bilinç içindedir.

BÂB

Hangi Tarzda Çkan Meni Boy Abdestini Gerektirir

eriat bilginleri, ykanmay gerektiren meninin çkmasnda dikkate

alnan özellik hakknda görü ayrlna dümütür. Bir ksmma göre

burada dikkate alman ey hazdr. Bir ksmma göre ise, sadece çkmak

yeterlidir. Meninin ykanmay gerektirmesinde hazla çkp çkmamas

birdir.

Bu meselenin bâtmî yorumu udur: Bir insan için haz, ya nefs veya

Hak kaynakl olabilir. Haz nefs ve doa kaynakl olursa, ykanmak art-

tr. Nefs kaynakl olmazsa, cünüblük saylan bu bügi, ya Allah ile veya

herhangi bir yaratkla ilgüidir. Bilgi Allah ile ilgili ve onun hazz da nefs

kaynakl olmazsa, bundan dolay temizlenmek gerekmez. Varlklarla il-
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giliyse, haz alnsa da alnmasa da, ondan dolay insann temizlenmesi

gerekir.

Burada ‘Hak kaynakl haz’ derken kastettiimiz ey, ‘Haktan gelen

eyin hazz’ deil, yetkinliin hazzdr. Kulda yetkinliin hazz ise, srf

bir kul olup vatanndan uzaklamak cünüblügüyle kirlenmemek demek-

tir. Allah böyle bir kula kendi mertebesine ait özelliklerden diledii her-

hangi bir efendilik özelliini giydirirse, bu durum kendisini kendi vata-

nndan uzaklatrm olmaz. Böyle olduunda ise, cünüb deildir. Çün-

kü o vatanndan ayrlm deildir. Çünkü böyle bir insan hala kendi va-

tanndadr ve o yetkinliin zirvesidir. Temizlik ise, eksiklik nedeniyle

bilgidir.

BÂB

Cünüb Olan nsann Mesdde Girmesi

Baz bilginlere göre, cünüb insann mescide girmesi her durumda

yasaktr. Bir ksm ise, yolcu için deil, sadece yerleik için girebilmeyi

caiz görmez. Bir ksmna göre ise cünübken mescide girmek, [yolcu ya

da deil] herkes için caizdir ki, ben de bu görüteyim.

Meselenin bâtnî yorumu udur: Arif, arif olmas bakmndan sü-

rekli Allah’n katindadr. Hz. Peygamber bir hadiste öyle buyurur:

‘Yeryüzü bana mescit yapld.’ Cünüb, yeryüzünden ayrlamaz. Yeryü-

zündeyken ise. Örfte bilinen mescit koullaryla snrlanmam genel-

meru mescitte bulunur.

Arif, hatta ulvisiyle süflisiyle bütün âlem, yerleik saylamaz. Her-

kes, her nefes yolculuk eder ve Allah’ bilenler bu yolculuu müahede
eder. Allah’ bilmeyenler ise, yerleik olduklarn zanneder. Varlk [ya

da vecd bilgisi] ise, bunun aksinedir. Çünkü her nefes var eden ilah, sü-

rekli var edendir. Dolaysyla, yerleik hak gelmeni salayacak ekilde

O’nun yaratmadan ilevsiz kalmas mümkün deildir. Nitekim Allah

öyle buyurur: ‘Her gün bir itedir .'107 Baka bir âyette ise ‘Ey cinler ve in-

sanlar sizin için boaltaca

z

,,oa buyurur. Baka bir âyette ise Terazi

O’nun elindedir, yükseltir ve alçaltr’ buyurur.
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Cünübken mescide girmenin caiz olmadm iddia eden bilginler,

[bâtnî yorumda] ilahi isimlerle ahlâklanmad için nefsini temiz bir

yer olarak görmemenin hâkim olduu kimselere [iaret eder]. lahi

isimlerle ahlâklanp ahlâklandmdan habersiz kalmazsa, gerçekte

ahiaklanm saylmaz. Bize göre isimlerle ahlâkianm bir insan, onlarla

ahlâkianmaktan habersiz kalsa bile, yine dc ahiaklanm saylmaz, insa-

nn ilahi isimlerle ahlâklanmasnm anlam, bir huyun kendisiyle

ahlâklanan insanla bilfiil var olmas gibi, ilahi isimlerin insanla bilfiil

varlk kazanmasdr. Bazen ise, [ahlâkland isimden] baka bir isim

onu kendisiyle ahlâklandrr [kul bu eylem karsnda edilgendir]. Bu

durumda insan, [kendi iradesiyle deil] ilahi huylarla ahlâkiandrlm
olur. Çünkü kul memurdur. Hak ise, kendisine bir ey emretmez. Öy-

leyse Allah’n huylaryla ahlâklanmak, Allah’n güç ve yardmyla emrine

balanmak demektir.

Hak onun kula ve gözü olsa bile, ilahi huylarla ablaklanan bir in-

sann kendisini ahlâldanm [iken] sorumlu ve yükümlü görmesi sayg-

nn bir gereidir. Hak ‘onun kula ve gözü’ derken zamirde kulun var-

lm da ispat etmedi mi? öyleyse,d varl ortadayken bu kul nereye

gidecek? Onun ulaaca son nokta, mutlak varln heyulasnda snrl

bir suret olmaktr. Bundan öte, kula ait olabilecek yegâne mertebe yok-

luktur. Yokluk ise, suret kabul etmez.

Otuz ikinci ksun sona erdi. Onu otuz üçüncü ksm takip edecektir.



[FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN]
OTUZ ÜÇÜNCÜ KISMI

Rahman ve Rallim Olan Allah’n Adyla

BÂB

Cünüb Olann Mushafa Dokunmas

eriat bilginleri, cünübün mushafa dokunup dokunamayaca hu-

susunda görü ayrlna dümütür. Bilginlerin bir ksm cünübün

mushafa dokunabilecei görüündeyken bir ksm bunun caiz olmad
fikrindedir.

Bu meselenin bâtn yorumu udur; Bütün âlem, Allah’n varlktaki

kelimeleridir. Allah Hz. sa hakknda öyle buyurur: ‘Meryem’e ilka etti-

i kelimesidir.
,m Baka bir âyette ise, .öyle buyurur; ‘Allah'n kelimeleri

tükenmez.' 110 Baka bir âyette ise
‘

temiz kelime ve salih amel O’na yükse-

lir .' 111 ‘Kelim’, kelimenin çouludur. Allah Teala, [var etmek] istedii

bir eye l

ol’ der. Böylece, öz konusu ey de varlk kazanr ve [ayetteki

ifadesiyle] ‘olur.’ Öyleyse bütün varlk, açlm bir levhadr (rakk- men-

ûr). Alem ise, onda yazl, hatta rakaml kitaptr. [Rakaml dememizin

sebebine gelirsek] Çünkü onun iki yönü vardr: Bir yönü ilahi isimler

ve yükseklii isterken, dier yönü aay ister. Aa, doadr. Bu ne-

denle rakaml kelimesini yazd kelimesinden üstün saydk. Öyleyse ra-

kaml olan her eyin her yönü, yazddr. Bu konuda u dizeleri söyledik;

Varolu bakalamalarnda artcdr

Ona bakan kimse, bir süslenme ve engellenmeyle karlar

Ona bak! Varlktaki özgünlükleri göreceksin

Çünkü rakaml eylerin her yönü yazldr
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Varlk kendisine bakan artan bir srdr

Olu rakaml, levha ise açlmtr.

Öyleyse varlk, daha önce belirttiimiz gibi, açlm bir levhadr.

Ondaki varlklar [a’yân] ise, yazl bir kitaptr. u halde varlk, ‘Allah'n

tükenmez kelimeleridir.’ Binaenaleyh O’nun evi imar edilmi, çats

yükseltilmi, haremi saknlm, emri duyulmutur. Öyleyse, kendisi de

bu mushafm harflerinden biriyken bu kul nereye gider!*!
‘Doru söylü-

yorsanz, Allah’tan bakasna m dua ediyorsunuz? Bilakis O'na dua edersi-

niz ve O sizden kaldrmasn istediiniz sknty kaldrr. nn Acaba, [sknt

annda] Allah’a kotuunuz ortaa m dua ediyorsunuz? Hayr, yemin

olsun ki hayr! Ortak kotuunuz eye dua ederken bile, onun sizin

inancnzda ilah olmas nedeniyle dua edersiniz. Öyleyse, o surete deil,

Allah’a dua etmisinizdir. Bu nedenle duanza karlk verildi. Suret ise,

ne zarar verir ne fayda!

‘De ki onlar isimlendiriniz’
113 anlamndaki âyete dikkat ediniz! Tap-

lan eyleri kendi isimleriyle isimlendirirseniz, isimlerin onlarn kendileri

olduu [anlalr]. Bu nedenle ortak koanlar, elleriyle yontup taptkla-

rn [gösterecek ekilde] taptklar eylere ‘ta’, ‘aaç3

,
‘yldz’ demez.

Öyleyse insan, tapng eyin maddesine tapmaz. [Taplan] Suret ise, in-

sann yapmdr. Onlar ilah diye isimlendirirlerse, ilaha ibadet ettikleri

anlalr. te kendiliinde gerçein tespiti budur. Kuran -

1

Kerim’deki

bir âyet, vardmz bu yoruma iaret eder:
‘
Allah kendisinden bakasna

tapmamanza hükmetti [kaza].’"* Kaza, bize göre, ‘hükmetti’ demektir.

Gerçekler hakknda bilgisiz ekilci âlimlere göre ise ‘emretti’ demektir.

Bu iki anlam arasnda ise, gerçekte büyük bir fark vardr.

Hz. Peygamberin bize öretmek maksadyla söyledii ‘Allah' san-

ki görürcesinc ibadet cd hadisinde dc bu konuya dönük iaret vardr.

Bir grup sahabe yanmdayken Cebrail kendisine ihsann ne olduunu

sorunca, Hz. Peygamber öyle yant vermi: ‘Allah' sanki görürcesine

ibadet etmendir.’ Hadiste ‘sanki’ edat gelmitir. Daha önce, hayalin

duyulur eylerin hâzinesi olduunu örenmitin. Hak ise, bizim için

duyulur bir ey deildir. O’nun sadece varln akledebiliriz [bilebili-

riz]. Hakk, görme gücünün altina sokmamz için, hadiste ‘sanki’ edat

gelmitir. Böylece vehim gücüyle Hakk duyulur eylere katarz. Hz.
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Peygamber, bu ifadesiyle bizi yonttuklar eylerde Allah’a ibadet eden

insanlara yaklatrd.

aret ettiimiz eyi iyi düün! Çünkü i ancak ari’nin ortaya koy-

duu gibidir. ari, bir yerde inkâr ettii eyi baka bir yerde onaylam-

tr. Öyleyse aramzdan bilgili olanlar, ari’nin onaylad yerde hükmü

onaylama bilgisine sahipken onaylamad yerde ise inkâr etme bilgisine

sahiptir. Ortada sadece srf iman vardr. Öyleyse, aklnn senin üzerin-

deki yegâne otoritesi, kabul etmek olmaldr. Benzetme edan olan ‘san-

ki’nin ne kadar deerli bir edat olduuna baknz!

‘Sanki’ bizim sultanimizdir! Onun haberine baknz!

Çünkü o haberle birlikte haber verir

Sanki varlkta otoritesi olan bir harftir

ncelemedeki bilginin olduunu örenirsen

mamdr ki o, onda tasarruf ederiz

Yaratlm hiçbir insan ona kar koyamaz.

üphesiz Allah ehli, kalbi, Allah’n sözünü içeren bir mushaf gibi

sayar. Ayn zamanda, gök ve yer kendisini sdramadnda kalp Hakk

sdrmtr. Binaenaleyh bize, kalbimize [Haktan] bakalarnn girmesi

nedeniyle oluan kirlerden onu temizlememiz emredildi. Mushafn da

Allah'n kelamn içerdiini gördük ki Allah'n kelam O’nun niteliidir.

Nitelik ise, nitelenenden ayrlmaz. Öyleyse nitelii tenzih eden kimse,

niteleneni tenzih etmitir. Delile belirli bir durumda riayet eden kimse,

hiç kukusuz, o delillendirilene de, riayet etmitir ki delilli ‘o itir.’ öy-

le deriz: Her iki yoruma göre de, mushafn cünüb insann dokunma-

sndan tenzih edilmesi gerekir.

Mushaf ile birlikte düman topraklarna yolculuk yapmamz yasak-

land. ari, kendisinde ortaya çkmas nedeniyle, mushaf Kur’an diye

isimlendirdi. ari, Kur’an hafzlarnn düman topraklarua yolculuk

yapmasn ise yasaklamad. Halbuki Kur’an mushaflarda olduu gibi

hafzlarn da zihinlerinde ezberlenmi olarak korunur. Bu ayrmn ne-

deni ise, zihinlerde gizli, mushafta ise açk olmasdr. Dikkat ediniz!

Hz. Peygamber’i cünüplükten baka hiçbir ey Kur’an okumaktan al-

koymaz. Çünkü Kur’an, söylenen harflerle okunma esnasnda ortaya ç-
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kar. Hak bize, o harflerin kelam olduunu bildirdi. Bu balamda Allah

peygamberine öyle demitir: ‘Allah'n kelamn dinleyinceye kadar onu

yaknnda tut.’ Ardndan peygamber bu âyeti okudu.

Öyleyse, cünüb insann [mushafa dokunmamas] gerekir. Cünüb

olmak. Hakka özgü özelliklerden uzaklk demektir. Hakikatlere ve ta-

nmlara uzaklkta ise, kesinlikle yaknlk bulunmaz. Mesafeden sonra,

sahibi yaklamak istedii kimseye yaklaabilir. Bu balamda Rab kul

olamayaca gibi kul da rab olamaz. Çünkü kul, özü gerei kul olduu

gibi Rab de Özü gerei Rab’dir. Öyleyse kul. Hakkn kendileriyle nite-

lendii anlamla Hakkn niteliklerinden herhangi biriyle nitelenemeye-

cei gibi Hak da kul için gerçek olan bir nitelikle nitelenemez.

[Konumuza dönersek] Cünüb kii, bu yorumla kesinlikle mushafa

dokunamayaca gibi ayn zamanda bu haldeyken [Kur’an] okumas da

uygun deildir. Kula yaraan ey, onun üzerinde srf kulluun gözük-

mesidir. Çünkü kul, bütünüyle cünübtür. Öyleyse kul mushafa temas

edemez. [lahi isimlerle] Ahlâklanrsa, bu kez ‘Hakkn eli
5

mushafa do-

kunabilir. Çünkü Hak sevdii kulunun kendisiyle tutaca eli olacan

söylemitir.

Dikkat ediniz! Bu ar yaknlk ve bir olma nerede, o uzaklk nere-

de? Vallahi! Allah’ ancak Allah bilebilir. Öyleyse, ey teorik aklndan

hareket eden arkada! Kendini yorma. Ne yana dönerse, sen de Hak ile

beraber dön. Kendisinden sana verdii bilgileri Haktan al. Sakn [bu

bilgileri kendine göre] kyaslama, zarar edersin. Zarar etmek bir yana,

bedbaht olursun. Biliyorsun ki, Allah’n eli asl itibaryla temiz ve nezih-

tir. Bu durum, ibadetten kullanlm suyun asl bakmndan temiz ol-

masna benzer. Öyleyse bu bölümde sana yaptm açklamalara dikka-

tini ver.

BÂB

Cünüb Olann Kur’an Okumas

eriat bilginleri bu konuda görü ayrlna dümütür. Bir ksm,

belirli ve belirsiz olarak cünüb olann Kur’an okumasn caiz görme-
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iniken bir ksm caiz görmütür. Kanaatimce [peygambere] varis olan

insan, varisi olduu insana uymann gerei olarak, Kuran’ cünübken

okuyamaz. Allah öyle buyurur: ‘Sizin için Allah'n peygamberinde en

güzel örnek vardr.’ Peygamberi ise, cünüb olmann dnda hiçbir ey
Kur’an okumaktan alkoymazd. Fakat, durum kantndan anlald
kadaryla yaygn olan, Hz. Peygamberin Allah’n [kelamn] tam temiz

olmakszn okumay kerih görmesiydi. Nitekim peygamber kendisine

verilen selam almak için teyemmüm etmi ve ‘Allah' abdestsiz zikret-

mek istemedim’ ya da ‘abdestliyken zikretmek istedim’ demitir. Bilgin-

lerin bir ksm ise, her durumda cünübün Kur’an okuyabileceini caiz

görmütür ki ben de bu görüteyim. Fakat Hz. Peygamberi: uyma

amacyla, böyle bir haldeyken Kur’an okumay mekruh sayyorum.

VASIL

Bu Konudaki Deerlendirme

Hz. Peygamberin davranlarna uyan insan, cünübken Kur’an

okumay caiz görmez. Daha önce cünüblüün vatandan uzaklamak,

gurbet anlamna geldiini bildirmitik. Gurbet, insann doup yetitii

vatanndan ayrlmas demektir. Vatanndan uzak düün kimse, gurbet-

teyken [vatan olan] ilahi isimlerle nitelenme imkânndan mahrumdur.

Allah öyle buyurur:
‘

Tat1 Sen saygn ve izzetlisin
.’“5 Söz konusu insan,

kendi inancna göre böyle olduu gibi o, ayn zamanda vatanndan

uzak dümütür. Böyle bir insan, iddia sahibidir.

Bu meselede, bilgide kesinlik derecesine ulam insanlara diyece-

im udur: Kur’an, toplayclk özellii nedeniyle ‘Kur'an’ diye isimlen-

dirildi. Çünkü Kur’an, Haklan kendisi hakknda verdii haberlerle yara-

tklar ve kullaryla ilgili anlatt ve bildirdii, eyleri kendinde toplayan

bir kitaptr. Öyleyse cünüb, Kur’an okumak istediinde, okurken u iki

eyden birini akimda tutmal ve dikkate almaldr: [Okuduu ey] Ya

Haklan kendi sözüyle kullarna söyledii eyi anlatmas bakmndan ba-

kar; ya da Kuran’a aktarlan ve anlatlan ey yönünden bakmaldr. Ku-

ran’a aktarlan ey yönünden bakarsa [cünüb iken] okuyabilir. lk du-

rumda ise, içini temizlemedii sürece Kur’an okuyamaz. ç temizlii
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ise, daha önce kendisiyle Mushafa dokunduu eli oldua gibi, Hakkn
kulun kendisiyle konutuu dili olmasdr. Böyle bir durumda kelamn

okuyan, cünüb kul deil, Haktr.

Arif, Hakkn kendisine okuduu, [çünkü arif, kelamn kendisine

okuyann Hak olduunun bilincindedir] âyetlerde yaratklarndan biri-

nin deil, kendi zatnn niteliklerinden bildirdii eyleri ve Kur’an vas-

tasyla kuluyla konutuunu görür. Bu bildirimden amaç, kulun kabul

etmesini salamaktr. Kabul ise, kalple gerçekleir. man, bildirileni ka-

bul ettiinde ise [herhangi bir durumdayken] onu telaffuz men edile-

mez. Çünkü Kur’an bize inmitir. Bu nedenle Kur’an, gelii bakmn-

dan hadistir [sonaradan]. ni ise, kendisiyle konuan [Hakkn] nitelii

olmas bakmndan kadimdir ki, o da Allah’tr.

Cünüblüün dnda hiçbir eyin Hz. Peygamber’ Kur’an oku-

maktan alkoymad hakkndaki rivayet, peygamberin deil ravnin

sözüdür. Ravi ise, her zaman Hz. Peygamberle birlikte deildi. Öyleyse

ifadenin özü, ravinin öyle demesiyle snrldr: ‘Hz. Peygamber'in

cünübken Kur’an okuduunu duymadm.’ Baka bir ifadeyle, açktan

okuduunu duymadm. Kur’an okuyan insann ise, açktan okumann

emredildii yerlerin dnda, açktan okumas art deildir. Açktan

okumann emredildii yerlere örnek olarak örenciye öretmek ve baz

namazlarda açktan okumay verebiliriz. Halbuki Hz. Peygamber’den

bu konuda bir yasaklama gelmedii gibi böyle sahih bir rivayet de yok-

tur. Öyleyse en iyisi, cünübken Kur’an okumay men etmemektir.

BÂB

Kandaki Hüküm

Bilmelisin ki kan üç türdür: Hayz kan (adet kanamas), istihaze

kan (özür kam) ve nifas kan (lohusalk). Bunlarn hepsi kadnlara öz-

güdür ve bunlarda erkeklerle ilgili bir hüküm yoktur. Öyleyse bunlar

[bâtn yorumda] nefse ait olmaldr. Çünkü nefse ait özellik, diiliktir.

Allah nefs [türlerinden] söz ederken, levvame [knayan], mutmainne

[tatmin olmu] [gibi diilik bildiren] ifadeler kullanmtr. Bu kelime-



Otuz Üçüncü Ksm 17i

lerle Allah nefsi dii yapmtr. Ne kalbin ne de ruhun bu kanlarda bir

pay yoktur.

öyle deriz: Tasavvuf yolunun ilk nesilleri ile riyazet ve nefs terbi-

yesi yöntemlerinde onlarla müterek hareket eden aklc bir grup, yala-

nn nefsin hayz hali olduunda görü birliine varmtr. Bu yorumda

doru sözlülük ise, neftin o kandan temizlenmesi olmaldr. Öyleyse

havz kan salkl bir ekilde çkan kan iken istihaze kan ise hastalkla

çkan kan demektir. Çünkü istihaze kan bir hastalk nedeniyle çkar.

Hayz kannn bir hükmü olduu gibi istihaze kannn da bir hükmü

vardr. Bunun bâtn anlam, kann neftin hayz saylmasdr ki, o da

yalan demektir. Bu kan, daha önce belirttiimiz gibi, salklyken çkan

kandr. [Bâtnî anlamyla] Yalan ise, Allah hakknda yalan söylemektir.

Allah kendisi hakknda yalan söyleyen kimse için öyle der: ‘Allah'a ya-

lan yere iftira edenden ya da kendisine hiçbir, ey vahyedilmezken bana

vahiy geliyor diyen kimseden daha zalim kim vardr?’ Hz. Peygamber

ise öyle buyurur: ‘Kim kastl olarak bana iftira ederse, ateteki yerine

hazrlansn.’ ‘Kastl’ ifadesi, yalann salklyken söylendii anlamna

gelir. [Hz. Peygamber’in bir ey söyleyip söylemedii hakknda] Kuku
duyan ise bu hükmün dndadr. Birinci ahs, yalan söylemekte ve ya-

lan söylediini de bilmektedir. Kuku sahibi ise, gerçekte yalan olsa bi-

le, kendince doru olduuna inand bir eyi söylemektedir.

stihaze kannn bâtn yorumu, bir nedenle [illet, hastalk] yalan

söylemektir. Böyle biri, namaz klmaktan veya cinsel ilikiye girmekten

men edilmez. Bu durum, söz konusu kann bir sknt olmadn göste-

rir. Hayz kan ise, sknt demektir. Erkek, ei hayzlyken cinsel ilikiye

girerse sknt çekerken hastalktan kaynaklansa bile istihaze kan nede-

niyle ilikide sknt çekmez. Çünkü bu yalan, bâtl -ki yokluk demek-

tir- gösterse bile, onun varlkta bir mertebesi vardr. Bu ise, kendisini

telaffuz etmektir. Kastedilen, söylenen yalanla engellenmesi gereken bir

zararn giderilmesi ya da böyle bir yalanda veya yalanla ortaya çkp Al-

lah’a yaknlk olabilecek bir yararn elde edilmesini temin etmektir. n-
san o balamda doru söylerse, doru sözlülük, Allah’tan uzaklamaya

yol açard. Dikkat ediniz! stihaze kan, kan akarken bile namaz klmaya

engel olmaz.
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Nifas kan ise, hayz kanyla ayndr. Hayz zamannn süresine ek-

lendiinde veya hayz kanna ait bu nitelikle çktnda, hayzn hükmü-

ne sahip olarak çkar. Nifas kanma dönük [ilahi] ilgi, nifas olmakszn

hayz kanna ilgiden daha açktr. Çünkü srf anneye olan efkati nede-

niyle Allah onu çocuun çk yolunu kayganlatrmak için rahimde tu-

tup dar çkard. Bu kan sayesinde kadnn çocuu dourmas kolayla-

r. Çocuun domas ise, Allah’n ftrat ve zerreler âlemindeyken in-

sanlardan alnan O’nun rablm onaylama üzere da çkan temiz yara-

tltr. Böylece nifas kan bu amaçla özel bir nitelik ve ayrcala sahip-

tir. Bu durum, özel bir yönden, zikredeni baki klmakla Allah’n zikrini

baki klmaya benzer. Nifas kannn ise, tpk hayz kan gibi, eriatta be-

lirlenmi bir müddeti ve zaman vardr. stihaze kannn ise, snrnda
durulacak herhangi bir müddeti yoktur.

t

BÂB

Temizlik Bakmndan Hayzn
En Uzun ve En Ksa Süresi

eriat bilginleri bu konuda görü ayrlna dümütür. Bir ksmna
göre sürenin cn çou on be gün, bir ksmna göre on gün, bir ksmna
göre ise hayzn en uzun süresi on yedi gündür. Hayz süresinin ksal
hakknda da görü ayrl vardr. Kimi bilginlere göre en az sürenin s-

nr yoktur ki, ben de bu kanaatteyim. Bize göre hayzn en ksa süresi,

bir defa olmasdr. Bilginlerin bir ksmna göre ise, en az bir gün ve

gece, bir ksmna göre ise üç gündür. Temizliin e ksa süresi ise, baz

bilginlere göre on, bir ksmna göre sekiz, bir ksmna göre ise onbe,

bir ksmna göre onyedi gün, bir ksmna göre ise bir saattir. Ben de bu

kanaatteyim. Sürenin çokluunda ise snr yoktur.

Meselenin bâtn yorumu udur: Nefsin yalan söyleme zaman, ni-

yet [etme zamandr] . Bu süre, nefsin niyet ettii eye göre uzar [veya

ksalr]. En sonunda tövbeyle yalan [pisliinden] temizlenir. Öyleyse en

uzun veya en ksa sürenin snn yoktur. Temizlenme zamannn da bü-

tün olarak bir snr yoktur. Çünkü doru söylemenin bir snr yoktur.

u var ki, övme veya yerme bakmndan erî balamlar doruluk hak-
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knda hüküm verir. Doruluk söz konusu olduunda asl olan övgüdür

[övgü eklinde hüküm vermektir]. Yalan hakknda da [söylendii] ba-

lamlar övgü veya yerme tarznda söylenen söz hakknda hüküm verir.

Bunda da asl olan yergidir. Öyleyse insann yapmas zorunlu ey, için-

de bulunduu hal hükmetmedikçe, sürekli doru sözlü olmaktr. Baka

bir zorunluluk ise, herhangi bir hal zorlamadkça, sürekli olarak yalan

söylemekten uzak durmaktr. Söz konusu hal, bir nedenle yalan söyle-

mektir. Bu anlamda yalan söylemek, istihaze kanma benzemitir.

BÂB

Nifas Kannn En Az ve En Uzun Süresi

eriat bilginleri, bu meselede görü ayrlna dümütür. Bir ks-

mna göre en azn belli bir süresi yoktur ki, ben de bu fikirdeyim. Bir

ksmna göre ise, onbe gün, bir ksmna göre onbir, bir ksmna göre

de yirmi gündür. En uzun zaman hakkndaki görülere gelirsek, baz

bilginlere göre bu süre altm gün, kimine göre onycdi, kimine göre de

krk gündür. Bir ksmna göre ise, çocuk erkek ise otuz, kz ise krk

gündür. En dorusu, bu konuda kadnlarn hallerine bakmaktr. Çünkü

bu konuda bavurulacak bir zaman bildirilmemitir.

VASIL

Meselenin Batndaki Yorumu

Daha önce hayz kannn yorumu hakknda söylediimiz gibi, niye-

tin belli bir süresi yoktur. Çünkü hayz kan nifas kannn ayndr. Daha

önce hayz kam hakkndaki deerlendirmeleri belirttik. Hz. Peygamber

hayzl birine öyle dedi: ‘Nifaslsm.’ Böylece hayz üe nifas ayn an-

lamda kullanmtr.
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BÂB

Hamilenin Gördüü Kan

eriat bilginleri, hamilenin gördüü kann hayz kan m yoksa

istihaze kan m olduunda görü ayrlna dümütür. Bu konuda

herkesin görüü, kendi kanaatine göre ortaya çkar.

Meselenin bâtn hükmüne gelirsek hamile olmak, nefsin nitelii-

dir. Nefs bulduu emirle dolup onu olduundan farkl ekilde ortaya

koyduunda -ki bu yalan demektir- hamile diye nitelenir. Bazen bu du-

rum insann alkanlk haline getirdii bir adetten kaynaklanabilir. Ni-

tekim bir air öyle der:

insan ancak bayalndan dolay yalan söyler

Ya da kötü alkanlk veya saygszlndan dolay.

air ‘bayalndan’ der, çünkü hükümdarlar yalan söylemez.

‘Saygszl’ ise, bir rivayette bildirilmitir. Hz. Peygamber öyle buyu-

rur: ‘Bir insan yalan söylediinde, yalann kötü kokusu nedeniyle melek

kendisinden otuz mil uzaklar.’ Öyleyse uygunsuz bir konuda yalan

söyleyen yalanc, melee kar saygszlk yapmtr. Çünkü melekler in-

sanolunun rahatsz olduu eylerden rahatsz olur, insan kötü koku-

dan rahatsz olduu gibi melek de kötü kokudan rahatsz olur. Bu ben-

zerliin nedeni, insann yaratl ile melein yaratl arasndaki benzer-

lik ilikisidir.

BÂB

Sarlk veya Bulanklk Hayz
veya Lohusalk Kan mdr?

eriat bilginleri, sarlk veya bulankln hayz kan olup olmadn-
da görü ayrlna dümütür. Bir ksmna göc bunlar hayz günlerinde

hayz iken bir ksmna göre ise ancak kan görünümündeyken hayz olabi-

lirler. Bir ksmna göre ise, hayz deildir ki ben de bu görüteyim.
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Meselenin batndaki yorumu udur: Kuku nedeniyle yalan söyle-

yen insan, kastla yalan söyleyen gibi deildir. En dorusu, kukulu ol-

duu bilindiinde onu terk etmektir. Bir eyin ‘kuku’ diye isimiendi-

rilmesinin nedeni, renginin bir yönden gerçee, bir yönden de yanla

benziyor olmasdr. En iyisi, bir zarar engellemek ya da dini veya dün-

yevi bir yarar salamak söz konusu deilse, onu terk etmektir. Özü ge-

rei yalan olan srf yalan ise, böyle deildir. Akll bir insan böyle bir

eyi söylemez. stihaze kam mesabesindeki yalana gelince. Onda dünya

yaran nedeniyle din yarar gözetilir.

BÂB

Hayz Nelere Engeldir

Hayizliyken namaz klnamaz, oruç tutulamaz, tavaf yaplamaz ve

cinsel ilikiye girilemez.

VASIL

Meselenin Batndaki Yorumu

Namazdaki yalan, insann bedeniyle namazdayken içinden baka

yerde olmasdr. Söz konusu ey, yasaklanm olabilecei gibi böyle ol-

mayabilir de. Meselenin oruçtaki yorumu udur: Oruç, alkoymak ve

tutmak demektir. Sen, yemek ve içmekten uzak durmayan hayzl gibi

[davrandn ve] kendini yalandan alkoymadn. Bu, söylenmesi gerekli

yalandr ve övülen bir eydir. Meselenin Kabe’yi tavaf etmedeki batm

yorumu udur: Tavaf, ekillerin en üstününe benzer. Söz konusu ekil,

dairedir. Bâtnî anlamyla bu, sonsuza kadar yalan söylemektir. Baka
bir ifadeyle yalan söylemede srarl olmaktr.

Meselenin cinsel ilikideki [bâtnî yorumuna] gelirsek, cinsel bir-

lemede insann amac çocuk meydana getirmektir. Öncüller yanl ise,

sonuç da yanl bir ilkeden ortaya çkar. Bazen sonuç doru olabilecei
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gibi bazen öncülleri gibi yanl da olur. Bu durumda sknt, cinsel ili-

kinin öznesine döner. Yalan esnasmda öyle der: ‘Allah' aklna getirme!

Çünkü böyle bir ey Allah karsnda saygszlk, O’ndan utanma duy-

gusundaki azlk ve haddi amaktr. Kendisini gördüünü tam olarak

bildii ve anlad halde, kula efendisine kar cüretkârlk ve ondan

utanmamak nasl uygun olabilir ki? Allah öyle buyurur: ‘Allah'n gördü-

ünü bilmez mi ?
5116

BÂB

Hayzlyla Temas

Bilginler hayzl kadna temas hususunda görü ayrlna dümü-
tür. Baz bilginlere göre, hayzl kadnn belden yukarsna yaklalabilir.

Bir grup ise, bilhassa kan çkan yerinden bakav hayzl kadndan uzak

durulmayaca görüündedir. Ben de bu kanaatteyim.

Meselenin batndaki yorumu udur: Hayz, nefislerin yalandr.

Hz. Peygamber’e sorulmu: ‘Mümin zina eder mi?’ Cevap vermi:

‘Evet!’ ‘Peki mümin arap içer mi?’ Hz. Peygamber ‘Evet
5 demi. ‘Mü-

min hrszlk yapar m?’ diye sorulmu, peygamber ‘Evet
5
diye yant

vermi. ‘Mümin yalan söyler mi ?
3

diye sorulduunda ise Hz. Peygam-

ber, ‘Hayr’ diye karlk vermi. Nefs uygunsuz iler yapan baka bir

nefsi görebilir. Nefsin baka bir nefiste gördüü fiillerden uzak durmas

gerekenlerin en önemlisi, Allah’a ve peygamberine yalan söylemektir.

‘Korunun etrafnda gezinen kimse, koruya girmeye yakndr.’

Kendisini yalana altran insan
,
doa peyderpey yanltr. En so-

nunda insan Allah’a yalan söyler. Çünkü doa onu çalar. Allah öyle

der: ‘Hakkmzda bir takm eyler uydursayd, om kskvrak yakalardk;

sonra onun ahdamarn kopartrdk." 17
Allah, Allah’a iftira etmeye kalk-

tklarnda en iddedi azapla kullarn tehdit etti. Bu hüküm, Allah hak-

knda yalan söyleyen herkesi kapsar. Bir rivayette, rüyas hakknda yalan

söyleyen insann ateten iki buday birletirmekle yükümlü tutulaca

zikredilir. Rüyadaki yalanla ceza arasndaki iliki, bir araya getirilmesi

geçerli olmayan eyi bir araya getirmekle ilgilidir. Gerçekte ise onlar
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hiçbir zaman; bir araya gelmez. nsan da hiçbir zaman bu iki buday
birletiremeyecektir. Bu ceza, yaplamayacak bir eyle sorumlu tutmak-

tr. Allah, kyamet günü ona -baka bir eyle deil- kendi fiiliyle azap

edecektir.

BÂB

Gerçek Temizlenmeden Sonra [hayzn sona ermesi]

Boy Abdesti Almadan Önce Cinsel likiye Girmek

Allah Teala öyle buyurur: ‘Temizleninceye [gerçek temizlik] kadar

onlara yaklamayn Âyet dii-çol kalbnda okunduu gibi (yethar-

ne) ‘yettahherûri’ eklinde de okunur. Böyle bir durumda cinsel ilikiye

girebileceini kabul eden bilginler, ilk okumay dikkate almtr. Caiz

görmeyenler ise, ikinci okumay kabul etmitir. Bu da ihtimal dahilinde

olsa bile, ben birinci görüteyim. Baz bilginler, hayz süresinin çou
geçip kadn temizlendiinde cinsel iliki caizdir der. Baz bilginlere göre

ise, [bütünüyle ykanmakszn] cinsel uzvu suyla ykadnda caizdir ki,

ben de bu görüteyim.

Meselenin harndaki yorumu udur: Söylediini bilmeyii nedeniy-

le sahip olduu sahre bir iddiayla, öretmen örenciye bir bilgi aktarr.

Bu bilgi, örenciyi iki niyetie bir ykanmaya sevk eden olula ilgili bir

bilgidir. Böyle bir durumda örencinin iki ücreti olur. çinde tad
iddiadan tövbe etmez, fakat o esnada onu söylemezse, o esnadaki gaflet

nedeniyle mahalli temiz olan biridir. O iddiadan dönmeyle ilgili bir dü-

ünce kalbine gelirse, böyle bir insan bütünüyle ykanmasa bile temizli-

i gördükten sonra cinsel organm ykayan kadna benzer. Kalbine ge-

len tövbe düüncesiyle amel ederek iddiadan piman olursa, temizlikten

sonra ykanan kadn gibidir.
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BÂB

Hayzlyken Eine Yaklaan Kimse
Keffaret Öder mi?

Baz bilginlere göre, hayzl eine yaklaan kiinin keffaret cezas

ödemesi gerekmez ki, ben de bu görüteyim. Baz bilginlere göre ise

keffaret cezas gerekir.

Meselenin batndaki yorumu udur: Hikmeti, ehli olmayan insan-

lara veren bilgin, hiç kukusuz ki bilgiye hakszlk etmi ve onu yerli ye-

rine koymamtr. Böyle bir davrann keffaret cezas gerektirdii kabul

edilirse, bunun için gereken ceza, Allah nezdinde yararl dinî bilgilere

ehliyetli ve susam insanlar aratrmaktr. Bilgin, bilgiye susam insa-

na öretmek ve bilgiye olan susuzluunu gidermek için hareket eder.

Böylece hikmeti yerli yerine koyar ve ehline ulatrr. Bu davran ise,

ilk davranndaki taknlnn keffaret saylr. Böyle bir davrann

keffaret gerektirmediini düünen bilginler ise, tövbe edip Allah’tan

balanmak istemenin yeterli olduu görüündedir. Onlara göre bilgiyi

ehli olmayan insanlara öreten birinin keffaret amacyla bakasna bilgi

öretmesi gereklilik deildir.

BÂB

Istihazeli Kadnn Temizlii

eriat bilginleri, isthazeli kadnn hükmünün ne olduu hakknda

görü ayrlna dümütür. Bir ksmna göre, hayznu sona erdiini bi-

liyorsa böyle bir kadna gereken ey tek temizliktir. Baka bir ey de ge-

rekmez: Ne ykanma ne abdest. Böyle bir kadnn hükmü, istihazesi

olmayan kadnla birdir. Ben de bu fikirdeyim. Tek temizlikten baka bir

ey yapmas gerekmez diye düünen bilginlerin bir grubu ise, her na-

maz için yeni bir abdest almas gerektii görüündedir ki bu görü daha

ihtiyatl bir düüncedir. Baz bilginlere göre ise, böyle bir kadn her

namaz için ykanmaldr. Bir ksmna göre ise tek bir ykanmayla iki

namaz klabilir.
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Meselenin batndaki yorumu udur: Bizim görüümüze göre,

istihaze nedeniyle bir kadnn temizlenmesi gerekmedii gibi dince ge-

çerli bir yarar nedeniyle yalan söyleyen nefsin durumu da böyledir. e-
riat böyle bir halde yalan söylemeyi zorunlu veya mübah saymtr. Üs-

telik, öyle bir yerde doru söylemek günahtr. Dolaysyla bu yalan ne-

deniyle tövbe gerekmez. Çk yeri ve kan olmak bakmndan ortak ol-

salar bile istihaze kam, hayz kan olmad gibi söylenmesi mübah ve

helal saylm yalan ile söylenmesi haram saylm yalan bir deildir.

Bununla birlikte iki yalan, yalan olmada birdir. Nitekim yalan, bir eyi

olduu halden farkl söylemektir.

Dince mübah, hatta zorunlu olsa bile gerçek anlamyla c
yalan’ is-

mini tamas yönünden böyle bir fiilden dolay tövbeyi gerekli gören

bilginler, hayz ismindeki ortaklk nedeniyle -istihaze, hayz kelimesin-

den türetilmi istifâi babndan bir kelimedir- istihazeli kadnn ykan-

mas gerektii gibi böyle bir yalan nedeniyle de tövbeyi gerekli görür.

[Böyle bir yalan nedeniyle tövbe etmeye] örnek olarak, Haccac kendisi-

ni öldürmek istediinde Habib el-Acemi’nin Haan el-Basrî’yle olan hi-

kayesini verebiliriz. Hikaye, mehurdur.

BÂB

stihazeli Kadna Yaklamak

eriat bilginleri, istihazeli kadna yaklamann caiz olup olmad
konusunda üç görüe ayrlmtr: Bir ksmna göre caizdir ki, ben de bu

fikirdeyim. Baz bilginler caiz olmad, [bir ksm ise] süre uzadnda
caiz olabilecei görüündedir.

Meselenin batndaki yorumu udur: Ancak dince geçerli bir neden

ve sebeple yalan söyleyebilecei bilinen bir insana bir ey öretmek en-

gellenemez. Öyle bir durumda söylenen yalan, insann düriisdüünü

zedelemesi bir yana, onun dürüstlüünün belgesidir. Böyle davranlar,

büyük-kâmil adamlardan meydana gelmitir.
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TEYEMMÜM BÂBLARI

Teyemmüm, ister toprak, ister kum ister ta ister kerpiç olsun yer

[arz, toprak] diye isimlendirilen temiz topraa/yere yönelmek demek-

tir. Bunlardan biri veya tümü yerden ayrlabilir. Özellikle topran d-

ndakilerden yerden ayrlm olan eylerin hiç biriyle teyemmüm ya-

plmaz. Toprakla teyemmüm hakknda ise nas vardr. Onun yerden ay-

rlp ayrlmamas birdir.

Meselenin barndaki yorumu udur: Hor ve zelil olmas bakmn-

dan yere yönelmek, mutlak anlamda kullua yönelmek demektir. Çün-

kü kulluk, horluk anlamna geldii gibi ibadet de ondan türetilmitir.

Öyleyse kulun temizlenmesi horluk, yoksunluk, efendisinin snrlarnda

ve kurallarnda durmak, emirlerine balanmak gibi kulun üzerindeki

sorumluluklar tam olarak yerine getirmekle gerçekleebilir. nsan top-

rak olduunu göz ard ederse, toprakla teyemmüm eder. Çünkü, oul-

lar olduumuz kii topraktan yaratld gibi toprak yoksunluk ve ihti-

yaç anlamna gelir [bu özellikler onda bakidir]. Araplar bir insan yok-

sullatnda öyle der: ‘Adamn eli toprak oldu.’

Toprak, unsurlarn en aasndadr. Yaratl bakmndan insann

hakikatinin farkna varmas, kendisini bu makamdan çkaracak her türlü

pislikten temizlenmek demektir. Teyemmüm, su. yoksa yaplr ve su,

bilgi demektir. Yeryüzünün canll suya bal olduu gibi kalplerin

canll da suya baldr. Teyemmüm, Allah’ bilmede taklitçinin du-

rumudur. Bizce Allah’ bilmede taklitçi, Allah’ bilmede düünce gücü

yönünden aldm taklit eden insan demektir. Teyemmüm eden su bu-

lunca ya da suyu kullanma gücüne erince onun teyemmümü bozulduu

gibi eriat da Allah’ bilmeyle ilgili bir bilgi getirdiinde, akln o konu-

da teorik gücünü taklit etmesi anlamsz hale gelir. Bilhassa akim kamu

dinin getirdii bilgiye uymazsa, akln kantyla eriata dönmek gerekir.

Böyle bir durumdaki insan, o meselelere hem akl hem de eriat kamu-

na sahip kimse demektir. Bunu bilmelisin!
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BÂB

Teyemmüm Görü Birliiyle Küçük Temizlik

Yerine Geçerken Büyük Temizliin Yerini Alp
Alamayacanda Görü Ayrl Vardr

eriat bilginleri, teyemmümün küçük temizliin yerini aldnda

görü birliine varmken büyüü hakknda görü ayrlna dümütür.

Biz ise, teyemmümün baka bir temizliin yerini ald kanaatinde de-

iliz. Teyemmüm, eriatn dikkate ald bir takm artlarla belirlenmi

dince geçerli bir temizliktir. Ne hadiste ne Yüce Kitap’ta teyemmümün

baka bir temizliin yerini ald hakknda bir ifade yoktur. Bu balam-

da teyemmüm ile bütün dier ‘dini’ temizlikler arasnda fark yoktur.

Burada ‘dini’ dedik, çünkü söz konusu eyler, sözlük anlamyla temizlik

deildir. Bu konuda aynnol açklamalar, Allah izin verirse, bu bölüm

içerisinde gelecektir.

Baz bilginlere göre temizlik, yani toprak temizlii büyük temizli-

in yerini alabilirken bir ksmna göre alamaz [sadece abdestin yerini

alabilir]. Ykanmann bütün bedene yaylmasndan ve abdestte ise belir-

li organlarla snrl kalmaktan dolay ‘büyük’ veya ‘küçük’, temizlie

nispet edilir. Küçük pislik, abdesti gerektirirken büyük pislik ise ykan-

may gerektiren her türlü pisliktir.

VASIL

Meselenin Batndaki Yorumu

mana zarar veren her türlü pislik, suyla temizlenmeyi gerektirir.

Bunun anlam udur: nsan aklî kantlar inceleyen biriyse, bilgiyle ima-

nm yenilemeüdir. Böylece insan, akl delili nedeniyle iman eder. Böyle

bir insan su bulup kullanma gücüne sahip insan mesabesindedir. Kantla-

r inceleyen biri deil de taklitçi ise ve klç veya [kantlar inceleyenlere

duyduu] hüsnü zan nedeniyle imanm yitirmise, iman için temizlik

yapmas gerekir. Öyle bir insan, su bulunmadnda veya suyu kullanma

gücüne sahip olmadnda toprakla teyemmüm eden kimse gibidir.
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Bu yorum, teyemmümün büyük temizliin yerini aldm düü-

nenlerin- görüüdür. Öyle bir insan, cünüblük nedeniyle teyemmüm

edilebilecei fikrindedir. Teyemmümün büyük temizliin yerini alama-

yaca görüündeki insanlar ise, cünübün teyemmüm alamayaca gö-

rüündedir. Örnek olarak bn Mesud ve bakalarn verebiliriz. Bu gö-

rü [batndaki anlam], imanda taklidi kabul etmeyen kimseye iaret

eder. Bunlara göre, Allah’ ve O’na gerekli, caiz ve imkânsz olan eyleri

teorik kanda bilmek gerekir. Kelamclardan bir grup bu fikirdedir.

Teyemmümün küçük abdestin yerini almas hakkndaki görüün

[batndaki karl], herhangi bir pisliin imana deil. Kitap veya Sün-

netten veya icmadan bir nas bulunmad için belirli bir meseleye zarar

vermesidir. Böyle küçük bir temizlikte insann teyemmüm almas caiz

olduu gibi o meseledeki hükümde de kyas yapmas caizdir. Bu kyas,

hakknda dile* getirilmi bir hüküm bulunmayan özel meseleyle Kitap

veya Sünnet veya cma’dan hakknda dile getirilmi bir kant bulunan

meseleyi birletiren bir illetten kaynaklanr.

Bizim görüümüz, teyemmümün bir eyin yerini almad, dince

geçerli ve özel bir nedenle belirli bir temizlik olduudur. Bu özel ibade-

ti emreden ari ayn durumda bu temizlii de geçerli klmtr. ari ise,

Allah ve Peygamberidir. Öyleyse [hakknda nas olmayan bir konuda k-

yas yoluyla bir hüküm bulmak] bir bedel deildir. O, sadece Kitap veya

Sünnette yer alm bir nastan belirli bir meseledeki hükmü çkarmak

demektir. Hüküm o meselede o sözün kapallnda yer alr. Bu, dinde-

ki anlay demektir. Allah öyle buyurur: *Dinde anlay kazansnlar di-

ye.’
119 Bü konuda kyas yapmaya gerek duymayz.

Buna öyle örnek verebiliriz: Bir adamn elindeki sopayla veya her-

hangi bir eyle babasna vurduunu düünelim. Kyasçlar bu mesele

hakknda herhangi bir nassmz bulunmadn söyler. Fakat Allah
cAna-

babana öf bile deme*'20 buyurdu. Öf bile demek yasaklanmsa -ki o en

azdr- sopayla vurmak daha da iddetlidir. Böylece bu nas, ari’nin kü-

çük olanla büyük hakkndaki bir uyars haline gelir. Dolaysyla ona k-

yas yapmak zorunludur. Çünkü öf demek ve sopayla vurmak, sknt

vermek anlamnda ortaktr. Böylelikle, hakknda herhani bir ey söy-

lenmemi olan sopayla vurmay hakknda konuulmu olan öf demeye

kyas ettik.
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Biz ise öyle dedik: Bizim, yükümlü olabileceimiz herhangi bir

ey hakknda ari’ye bir ey dayatma hakkmz olmad gibi [eriattan

bir nas olmakszn da] hüküm koyma hakkmz yoktur. Bu gibi mesele-

lerde, ari’nin dilinde baka bir ey gelmeseydi, kyas bizi balamaz ve

onu da söylemez veya sopayla dövmeyi öf demeye katnazdk. Bizim

hükmümüz sadece nasta geçen eylerden ortaya çkabilir ki o da ‘ana-

babaya iyilik yapmak5,11
ile ilgili âyettir. Burada Allah hitab özet getir-

mitir. Biz ise, bu genel ifadeden ihsan ve iyilik saylmayacak hereyle

ilgili bir hüküm çkardk. Sopayla dövmek eriatn babalaramza kar
bize emrettii ihsann bir parças deildir. Dolaysyla bu durumda biz,

ancak nas ile hüküm vermi olduk ve kyasa gerek duymadk.

Din tamamlanmtr. Dinden bir ey eksiltmek caiz olmad gibi

ona bir ey eklemek de caiz deildir. Öyleyse anne babasn sopayla dö-

ven insan onlara ihsanda bulunmu olmaz. Anne babasna ihsanda bu-

lunmayan ise, Allah’n anne babasma kar yapmasn emrettii eye

kar çkm olur. Anne babasnn sözüne kar çkp yaplmamas

mubah olan konularda onlarn beenmeyecei eyleri yapan kimse,

kukusuz, onlara sknt vermi demektir. eriatta, anne ve babaya skn-

t vermenin büyük günahlardan olduu bildirilmitir. Bu nedenle öyle

dedik: Toprakla temizlenmek -ki teyemmüm demektir- bir eyin yerine

yaplan bir temizlik deildir. Bilakis teyemmüm, suyla temizlik dince

belirlendii gibi dince belirlenmi bir ibadettir. Onun amelde kendine

özgü bir nitelii vardr. Bilindii gibi, teyemmümü sadece ellere ve yü-

ze yaparz. Abdest ve ykanma ise böyle deildir. Bedel ise, bedeli oldu-

u eyin yerini almaldr. Teyemmüm ise, bedeli sayld eyin yerini

alm deildir.

‘Allah doruyu söyler ve doru yola ulatrr.'" 23

BÂB

Bu Temizlik Kimin çin Caizdir

eriat bilginleri, su bulamadnda teyemmümün yolcu ve hasta

içi caiz olduunda hemfikirdir. Bize göre, su bulunsa bile, artabilecek
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veya ölüme yol açabilecek bir hasralk nedeniyle suyu kullanamayacak

durumdaysa da teyemmüm caizdir. Çünkü bu konuda nas vardr.

VASIL

Meselenin Bâtnî Yorumu

Yolcu, delili inceleyen kimse demektir. Çünkü o, fikriyle öncülleri-

nin menzillerinde ve düzenleni yönteminde yolcudur. En sonunda, ö-
renmek istedii meselede bir hüküm elde eder. Hasta ise, yaratl ge-

rei kantlar incelemeye yatkn olmayan insan demektir. Bunun nedeni

insann kötü doasn ve incelemenin amac olan hedefe ulamadaki ek-

sikliini bilmesidir. Böyle bir insann teorik incelemeden caydrlp tak-

lide zorlanmas gerekir.
'

Taklit ederek iman eden insan, toprakla teyemmüm eden kimse gi-

bidir. Çünkü toprakla temizlenmek suyla temizlenmeye benzemez. Fa-

kat din bakmndan onu da temizlik diye isimlendirmekteyiz. Su ise

böyle deildir. Onu din ve akl bakmndan 'temizleyici’ diye isimlen-

dirdim. Kanttan hareket eden insan, daha önce taklit yoluyla inanm-

sa, -kukuyla hareket etmez- inand eyle ilgili teorik kantlar incele-

mek ister. Bu inceleminin hedefi ise, inceledii kant hakknda kesin

bilgi elde etmektir. Böylelikle taklitten bilgiye çkar. Ya da, taklit ettii

eye göre amel eder. Binaenaleyh bu amel ona Allah hakknda bilgi sa-

lar. Bu durumda ise, insan bakasn taklit ederek deil, gerçek ile yanl-

doru bir basiretle ayrt eder. Bu ise, keif bilgisidir. Allah öyle bu-

yurur: ‘Ey iman edenler! Allah'tan saknrsanz, sizin için bir furkan yara-

tr.
,m Bu, tam da bizim söylediimizdir.

‘

Allah’tan saknnz, size öret-

sin .

3124 Baka bir âyette ise öyle buyurur:
‘Rahman Kuran' öretti. nsan

yaratt. Ona beyan öretti .’ 1JS Baka bir âyette ise öyle buyurur: ‘Ona

kendi katmzdan bir rahmet verdik ve kendi nezdimizden bilgi örettik
3,26

Bir rivayette ‘Bilginler peygamberlerin varisleridir’ denilir. Hz.

Peygamber onlar bilginler diye isimlendirdi. ‘Peygamberler ise ne altn

ne gümü miras biralar. Onlar sadece bilgiyi miras brakrlar.’ Bilgiyi

elde etmek, urunda çalmayla baldr. Ameller de bir yolculuktur.



Otuz Üçüncü Ksm 185

Akl teorik aratrmasyla âlemde yolculuk yapt gibi amel eden kimse

de ameliyle yolculuk yapar ve sonuçta birleirler. Amel sahibinin fazla-

l ise, bildii konuda kukunun giremeyecei ekilde ‘basiretli ol-

mak’nr. Teorik aratrmayla snrl kalan ise, kanta girebilecek kuku-

lardan yoksun kalmaz. Öyleyse amel sahibi bilgi sahibi adn tamaya

aratrma sahibinden daha lâyktr.

Hangi yolculuun caiz hangisinin caiz olmadndan elinizdeki ki-

tabn ‘yolcunun namaz’ bahsinde -Allah izin verirse- söz edeceiz.

BÂB

Su Bulup Kullanmaktan Korkan Hastann Durumu

eriat bilginleri, su bulup kullanmaktan korkan hastann durumu

hakknda görü ayrlna dümütür. Bir ksmna göre böyle bir insa-

nn teyemmüm etmesi caizdir ki, ben de bu kanaatteyim. Daha sonra

namazn yenilemesi gerekmez. Bir ksmna göre ise, su varken teyem-

müm etmez. Bu konuda hasta olmak veya korkmak eittir. Bir ksm
bilgin ise, teyemmüm edip sonra su bulduunda namazn yenilemesi

gerektii görüündedir. Bir ksm bilgine göre ise, teyemmüm eder.

Vakit çkmazdan önce su bulursa, abdet alr ve yeniler. Vakit çktktan

sonra su bulursa, namaz yenilemesi gerekmez.

Bu meselenin batndaki yorumu udur: Hasta, yaratl bakmn-

dan teorik inceleme gücüne sahip olmayan insan demektir ve [bu du-

rum yaratlndan kaynakland için] o, müzmin bir hastadr. Kantlar

bulunsa bile kendi eksiklii nedeniyle kantlar incelemeye kalkarsa peri-

an olup dinden çkmaktan endie eder. Yaratllar bakmndan hasta

olduklar için, teorik inceleme nedeniyle dinden çkm bir grup gör-

dük. Halbuki onlar bu esnada sahih bir anlay ve bilgiye sahip oldukla-

rn zannediyordu. Allah böyleleri hakknda öyle der: ‘Onlar iyi bir i

yaptklarm zanneder .

5,27 Böyle bir insan kurtulu istiyorsa, [fikhî] hü-

kümleri taklit yoluyla örendii gibi inançla ilgili konular da [bakas-

n] taklit ederek almaldr. Bu noktada ise bakasm deil, bilhassa ha-

disçileri taklit etmek gerekir. Söz konusu olan, belirli bir tenzih veya
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tebihle tevil etmeye kalkmakszn Allah hakkmdaki bilgiyle ilgili pey-

gamber hadisinin taklididir. Farknda olmadklar halde, toplumun ço-

unluu böyle hareket etmektedir. Binaenaleyh bunun [zahirdeki kar-

ll ‘su bulduu halde kullanmaktan korkan hasta’dr.

BÂB

Su Bulamayan Yerleiin Hükmü Nedir?

Kimi bilginlere göre su bulumayan yerleik teyemmüm edebilir ki

ben de bu kanaatteyim. Baz bilginlere göre ise, su bulamadnda sa-

lkl yerleik insann teyemmüm etmesi caiz deildir.

Meselenin batndaki yorumu udur: Yerleik, atalarndan ve eit-

menlerinden örenerek baland bir akideye yerlemi kimse demek-

tir. Bu insan, akllanr ve kendine dönerek [Allah hakkmdaki bilgide]

bamsz hareket etmeye balayabilir. Böyle bir insan, daha önceki

inancna bal m kalmaldr, yoksa Hakk öreninceye kadar kantlar

m incelemedir? Baz bilginlere göre ebeveyninin ve eitmenlerinin

kendisine örettii inanç yeterlidir ve [inanç meselesini soruturmak

yerine] onun yapmas gereken ey amelle ilgilenmek olmaldr. Çünkü

teorik inceleme, insan aknla düürebilir. Dolaysyla böyle bir ara-

trmaya güvenilemez. Böyle bir durum, su bulunmadnda teyemmüm

edilebileceüi söyleyen görüün [batndaki] yorumudur. Daha önce,

hayatn sebebi olmadaki ortaklk nedeniyle, suyun bilgi olduunu be-

lirtmitik. Bu yerleik kii ise gerçekte bir kanta sahip deildir. Çünkü

o, Allah ile yaratklar arasmda herhangi bir iliki görmemektedir. Do-

laysyla yaratklar, Haklan zatn bilmede doru bir kant olamaz. Öy-

leyse böyle bir insann nezdinde [su olmaynca salkl insann da te-

yemmüm edebileceini söyleyen kimsenin] taklit üzerinde kalmas, da-

ha yerinde bir davrantr.

Baz bilginler ise, su bulamasa bile salkl bir insann teyemmüm

etmesinin caiz olmad görüündedir. Bu görü sahibi [batandaki an-

lamyla] öyle der: (nsan) Kant incelemese bile, bakasn taklit ede-

mez. Çünkü iman, kalplerin tad kukularla karabilir ve onlardan
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dönmesi imkânsz olabilir. Bunlarn nasl ortaya çktn bilemeyecei

gibi keyfyederini de bilemez. Bu, kalpteki zorunlu bir bilgidir. Böyle

bir insan, taklidin hükmünden çkar. Bununla beraber, kant inceleme-

dii halde delil sahibi de deildir. nsanlarn büyük ksm inançlarnda

böyle hareket eder. Bu yerleik için suyun bulunmay, teorik aratr-

mann imandan çkaracak bir kukuya düürmeyecei hakknda kendine

güvenmemektir.

BÂB

Su Bulduu Halde Düman Korkusu

Nedeniyle Suya Gidemeyen insann Durumu

eriat bilginleri, böyle bir haldeki insann durumu hakknda görü

ayrlna dümütür. Bir ksmna göre, teyemmüm etmesi caizdir -ben

de bu görüteyim- bir ksmna göre ise, teyemmüm edemez.

Meselenin batnî yorumu udur: Delilli hakknda bir bilgiye ula-

trsn diye inceleyecei delili aratrmaktan korkmak, onun delil oldu-

unu bilmemek demektir. Bu durumda insan iki ey yapmaldr: Ya de-

lilin delilliyi bilmede yardmc olduu hususunda bakasna taklit etme-

lidir ya da Allah’ bilmede delil saylmas için bir inceleme ve tefekkür

gerekir. Birincisi gerçekleirse, böyle bir insan Allah’ bilmede taklitte

kalmaldr ve o, ‘teyemmüm et’ denilen kimsedir. ‘Teyemmüm caiz de-

ildir’ diyen kimse ise, bu korkunun incelemeyi zorunlu klmayacan

söylemi dönektir. Öyleyse bu insan zorunlu olarak aratrmaldr ki,

bu kaçnlmazdr.

BÂB

Su Kullanmada Souktan Korkan nsan

eriat bilginleri, böyle bir haldeki insan hakknda görü ayrlna
dümütür. Baz bilginlere göre, böyle bir insan su kullandnda hasta-
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lanaca hakknda güçlü bir zan tarsa teyemmüm edebilir. Bir ksmna
göre ise, teyemmüm etmesi caiz deildir. Ben, birinci görüteyim.

Meselenin batndaki yorumu udur: Sufi, vaktinin oludur (ibnü’I-

vakt). Vakti salk ise, hasta ya da iddetli hasta saylmaz. Böyle bir in-

san, ‘teyemmüm etmez.’ Çünkü vehim bilgi üzerinde hüküm veremez.

Buradaki korku, vehim olabilir. Bu durumda insan, [Allah hakkndaki

bilgisinde] taklidi sürdüremez ve onun kamdan incelemesi gerekir. Bir

ksm bilgine göre ise vakti korku ise, teyemmüm caiz deildir. Böyle

bin de salkl deildir. Çünkü korku bir hastalk ve illet demektir. Bu

kiinin taklidini sürdürmesi bir gerekliliktir.

BÂB

Teyemmüm Temizliinde Niyet

eriat bilginleri teyemmümde niyet edip etmemek hususunda gö-

rü ayrlna dümütür. Bir ksmna göre teyemmüm niyete gerek du-

yar. Bir ksmna göre ise niyet gerekli deildir. Ben birinci görüteyim.

Çünkü Allah bize öyle demitir:
‘

Allah'a dini tahsis etmekle emrolun-

dular.'"^ Teyemmüm bir ibadettir. hlas ise, niyetin ta kendisidir.

Meselenin batm yorumu udur: inanç zorunlu bir bilgiden ya da

[inancn kendilerinden örenildii] bilgin veya baba hakkndaki hüsnü

zandan meydana gelmise, niyet gerekmez. Çünkü bir eyi yapmak için

niyetin ön koul olmas, fiilin balangcna bitiik olmaya baldr. Böy-

le bir mümin ise [yeni] bir fiil sahibi deildir ki, niyete gereksinim duy-

sun. Çünkü o fiilin yaratcs olan Hakkn iradesi ycterlidir. Bir ey.

Haklan iradesinin o eye ilimesinden var olabilecei gibi Allah da onu

ancak böyle var eder. Allah öyle buyurur: ‘Bir eyi [var etmek] istedii-

mizde ona ol deriz.’ 129 Söz konusu ey Hakkn kulda var ettii bir fiildir.

Onun zikredilen eyde bir hükmünün bulunmas gerekir. Bu noktada

dier fakihlerin arasnda Züfer’in görüü, meselenin bâtî yorumuna

daha uygundur. Kâfir iken miisliiman olan insan ise niyete muhtaçtr.

Çünkü öyle bir insana ‘müslüman olmak’ diye isimlendirilen bu bala-

ma fiiliyle Allah’a yaklamaya dair bir ey elik etmedii gibi müslüman
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olmadan önce de böyle bir eye sahip deildi. Bilakis, bunun inkâr ol-

duunu ve ona girmenin Allah’tan uzaklatrmak anlamna geleceini

düünüyordu.

BÂB

Su Bulamayan Kimsenin Su Aramas
art mdr Deil midir?

eriat bilginleri, bu nitelikteki insann durumu hakknda görü ay-

rlna dümütür. Bir ksmna göre, su aramak arttr. Bir ksmna gö-

re ise, aramak art deildir. Ben de bu fikirdeyim.

Meselenin bâtnî yorumu udur: Ferî ya da asl konularda bakasm

taklit eden bir insann kant aratrmas art deildir. Taklitçi insann

yapmas gereken ey, bilmedii eyde, bildiine inand kiinin bu ko-

nudaki hükmünü sormaktr. O da, örenmek istedii konuda kendisine

fetva verir. Allah öyle buyurur:
‘
Bilmiyorsanz

,
bilenlere sorun.’ 1™ Su

aramann art olduunu düünen, sorulandan kendi meselesi hakknda

fetva verdii eyi soruturan kimse demektir: Delil, Kitap’tan m yoksa

Sürmedten midir? Ya da fetva sahibinin kendisine öyle demesini ister:

‘Bu Allah'n veya Peygamberinin hükmüdür.’ Böyle söyleyince, fetvay

kabul eder. Fetva veren ‘bu benim kanaatimdir’ derse -nitekim aklclar

kendi kitaplarnda böyle der- o konuda kendisine uymak haramdr.

Çünkü Allah, sadece Kitap veya Sünnet’te belirlenen yasaya göre iba-

detie yükümlü tutmutur. Binaenaleyh hiç kimse, Allah’a [baka] birisi-

nin görüüyle ibadet etmemitir.
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BÂB

Bu Temizlikte Vakit Girmesinin art Olmas

Bilginler, teyemmümde vaktin girmesinin art olup olmadnda
görü ayrlna dümütür. Benim de paylatm bir görüe göre art-

tr. Bir ksm ise art olmad fikrindedir.

Meselenin bâtn yorumu udur: Bize göre vakit belli olduunda,

zahirde ve batnda sorumlu olunan hususlarda eriatn hitab sorumluya

iliir. Bunun batndaki anlam ise, kalbe anszn gelip sufilerce ‘hücum’

diye isimlendirilen ilahi bir tecellidir.

BÂB

Allah’n Bu Temizlikte Zikrettii Ellerin Snr

Allah öyle der: ‘Temiz topraa teyemmüm ediniz. Yüzlerinize ve elle-

rinize meshediniz.
,a Allah onlardan raz olsun, bilgi sahipleri, teyem-

mümde ellerin snr hususunda görü ayrlna dümütür. Bir ksm-
na göre teyemmümde ellerin snr abdestteki snrn ayndr. Bir ksm-
na göre, avuçlar mesh etmek yeterlidir. Bir ksmna göre, müstehap

olan dirseklere kadar mesh etmekken, avuçlara mesh farzdr. Bir ksm-
na göre farz, omuzlara kadar mesh etmektir. Bence, Arapça’da ‘el’ deni-

len en küçük birim, meshin farz olduu ksmdr. El denilen bu en kü-

çük birime eklenen ksma mesh ise, bana göre müstehaptr.

Meselenin bâtn yorumu udur: Toprak ve yer, insann yaratl il-

kesidir. Kulluk ve horluun gerçek anlam budur. Ardndan insan, bir

iddiaya maruz kalr. Bu iddiann sebebi, peygamberin insann ilahi su-

rete göre yaratlm olduu hakkndaki bildirimidir. lahi surete göre

yaratlmann anlam, bizim kanaatimize göre insann, Allah’n onu ken-

disine göre yaratt ilahi isimlerle ahlâklarma yeteneine ve yatknl-

na sahip olmasdr. [Bizim kanaatemize göre dedik] Çünkü [Allah in-

san kendi suretine göre yaram hadisinde] suretin anlam ve zamirin

kimi gösterdii hakknda görü ayrl vardr. Dolaysyla hadis bu ko-
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nuda [açk] bir nas deildir. nsan bu nispet nedeniyle gururlanm, ka-

barm ve büyüklenmitir. Bu büyüklük duygusundan nefsini toprak ve

yerle temizlemesi emredildi. Bu ise, insann kulluk hakikatidir. nsan,

kendisinden yaratld eyin aslna bakarak temizlenir.

Allah, böyle, bir insanda büyüklenme duygusunun yol açn hasta-

ln tedavisi balamnda öyle der: ‘nsan hangi eyden yaratldna bak-

sn.’
1” Muhataplar [beeri türdeki] oullardr. ‘Ffcaran bir sudan yara-

tld .’133 Kastedilen, kokmu sudur. Çünkü o da, güç yetirmenin ve insa-

nn iddia ettii eylerin arasnda bulunur. nsan, acizlik ve cimrilik özel-

liinde yaratld. Bu nitelikler ise, ellerin nitelikleridir. Bu iddia ve ken-

disinden ortaya çkan güç yetirebilmc, cömerdik ve ihsan esnasnda in-

sana öyle denilir: ‘Kendisinde yaratldn acizlik ve cimrilik özellikle-

rine bakarak nefsini bu niteliklerden temizle!’ Allah öyle buyurur: ‘Nef-

sinin cimriliinden saknan kimse.
51 *4 Baka bir âyette ise öyle buyurur:

£

Kendisine iyilik temas ederse cimri kesilir.
>,K nsan aslna baktnda ise,

nefsi arnr ve iddia [kirinden] temizlenir.

BÂB

Teyemmüm çin Temiz Topraa Kaç Kez Vurulur

BÜginler, teyemmüm alrken elleri topraa kaç kez vurmak gerek-

tii hususunda görü ayrlna dümütür. Bir ksmna göre bir, bir

ksmna göre de iki kez vurmak gerekir. ki kez vurmak gerektiini dü-

ünenlerin bir ksma yüz ve eller için birer kez vuralacan söylemiken

bir ksm ise eller ve yüz için ikier kere vurmak gerektii görüündedir.

Bize göre elleri bir kez vurmak yeterlidir. ki kez vurmada da bir beis

yoktur. Vurmann tek olduunu belirten hadis bana göre daha salam-

dr. Bu nedenle bu görü bana daha ho gelmektedir.

Meselenin bâtn yorumu ise, teyemmüm temizliinin kendisiyle

gerçekletii eye [toprak ve yer] yönelmektir. Fiillerde birlemeyi esas

alan, tek vuruu benimser. Allah’n koyduu sebeplilik hikmetini esas

alan kimse ise, iki vuruu kabul eder. Allah sebebi ortaya koymu ve

kendisinden soyutlansa bile onu kendisine nispet etmitir. Bunu göste-
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ren bir örnek olarak ‘Allah sizi ve yaptklarnz yaratt>m âyetini verebili-

riz. Allah önce olumlam, sonra olumsuzlamtr. Her fiilde bunu gö-

ren kimse, her organ için lci vuruu kabul eder. En iyisini Allah bilir.

BÂB

Teyemmüm Eden Kiinin

Topra Organlarna Ulatrmas

Bilginler bu konuda görü ayrlna dümütür. Bir ksmna göre

farz iken bir ksm farz olmad görüündedir. Onlara göre farz olan,

elleri topraa veya yere vurduktan sonra teyemmüm organlarna ula-

trmaktr. Güçlü görü, ulatrmaktr. Çünkü Allah ‘ondan’ demitir.

Meselenin bâtnî yorumu udur: Nefsi [ilahi surete göre yaratld-

n bilmeyle] kazand üstünlük iddiasndan horlanarak -ki horluk

nefsin asldr- temizlemek kabul edildiinde, [topra uzva] ulatrmak

farz deildir. Çünkü horluu, üstünlük duygusu bulunan mahalle ak-

tardmzda, o mahalde horluun bulunmas imkânsz hale gelir. O
yerdeki ey [büyüklenme], kendisini ortadan kaldrmak için gelenden

daha güçlüdür. kisi de aym anda orada bulunsalard, iki zddn bir ara-

ya gelebileceini kabul etmi olurduk. Biri dierini gidermede dierin-

den daha öncelikli olmazd.

Bu hususta dorusu unu demektir: Nefsin yüzü izzete çevrilmi-

tir. Böylece, izzet nurundan kendisini iddia ettii eye ulatraca eyle-

ri kazanr. Bunun üzerine kendisine öyle denilir: ‘Yüzünü kendisinden

yaratldn horluk ve zayflna çevir. Bu izzet duygusunun nurlar

üzerinde kalrsa, o zaman sen sensin!’ Böylece insan ayaa kalkar ve bu

nurlar kendisinde kalabilir. Yüzünü horluk ve zayflna çevirdiinde

ise, özü gerei izzetin nurlar kendisinden kaybolur gider ve böylece

Yaratanna muhtaç hale gelir, onun otoritesi altnda zelil olur. Bu ne-

denle kimi bilginler, teyemmümde topra organa ulatrmann gerek-

mediini söylemitir. Âyette geçen ‘ondan’ kelimesinin parça anlamna

geldiini kabul eden ve topra organa ulatrmay gerekli görenler ise

öyle der: Tslitelik kendi bana bilfiil var olamaz. Dolaysyla onun
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kendisiyle bilfiil varlk kazanaca bir eyde bulunmas gerekir. Bu ise,

insann hakikatinden bakas deildir. Öyleyse onun niteliinin horluk

olmas gerekir. Bu durumda onun temizlenmesi sahih olabilir.’ Bu da

teyemmüm eden kiinin topra organna ulatrmasn kabul edenlerin

görüüdür.

BÂB

Bu Temizlik Neyle Yaplr

eriat bilginleri, topran dnda teyemmümün yaplabilecei ey-

ler hakknda görü ayrlna dümütür. Bir ksmna göre teyemmüm

sadece toprakla yaplrken bir ksmna göre yerin üstünde bulunup te-

miz olan kum, ta, toprak gibi her eyle teyemmüm yaplr. Baz bilgin-

ler ise, bu görüü kabul etmelde birlikte, topraktan üretilmi tula, ki-

reç ta, kireç, çamur, mermer gibi eyleri de teyemmüm yaplabilen

eylere eklemitir. Bir ksm bilgin, topran yerde bulunmasn art

saymken bir ksm kireç ve elbisedeki tozlara da teyemmüm yaplabi-

lecei görüündedir. Bizim görüümüz, yerde bulunup toprak denilebi-

lecek her eyin üzerinde teyemmüm yaplabileceidir i Yerden ayrld-

nda ise, sadece topran üzerine teyemmüm yaplabilir.

Bu meselenin batndaki yorumu udur: Daha önce, yerden ayrld-

nda toprak isminin kaybolduunu belirtmitik. Böylece artk ta, kum

veya toprak diye isimlendirilir. Ayet teyemmümle ilgili olarak toprak

ismini zikretmitir. Böylece bu ismin yerden ayrlsa bile kendisine elik

ettiini gördük. Dier eylerde ise bunu görmedik. Bu nedenle, ister

yerden ayrlsn ister ayrlmasn, toprakla teyemmüm etmeyi farz saydk.

eri hükümler ise, hallerin isimlerine uyar. Hüküm de, halin veya ismin

yer deitirmesiyle yer deitirir.
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BÂB

Teyemmüm Temizliini Bozan eyler

eriat bilginleri, Allah onlardan raz olsun, abdesti ve temizlii bo-

zan her eyin teyemmümü bozduunda görü birliine varm, iki du-

rumda ise görü ayrlna dümütür. Birincisi, daha farz namaz kld
teyemmümle baka bir farz klmak isteyen kimsenin durumudur. Bir

ksmna göre, ikinci farz namazn klnmas teyemmümü bozarken bir

ksmna göre bozmaz. Ben de bozmayaca kanaatindeyim. Ancak ben-

ce daha üstün olan, teyemmümü yenilemektir. Bu zorunludur. Çünkü

bizim mezhebimiz, teyemmümün abdestin yerini almayacadr. Te-

yemmüm, ari’nin bedel tarznda deil özel bir ekilde tespit ettii ba-

ka bir temizlik türüdür. Daha önce öyle demitik: Hüküm hale uyar ve

hüküm, hallerin ve isimlerin yer deitirmesiyle yer deitirir.

Meselenin batini yorumu udur: Tecelli tekrarlanmad gibi bu

temizlik de tekrarlanmaz. Hatta her tecelliye ait bir temizlik vardr. Öy-

leyse her namaz için de bir teyemmüm gerekir. Tecelliyi bir eyde tecel-

li olmas yönünden deil, sadece tecelli olmas bakmndan deerlendi-

ren kimse, tpk abdestli gibi, tek bir teyemmümle istendii kadar na-

maz klnabileceim söyler. Abdestliyle aralarnda fark yoktur. Bunu

öyle ifade etmitik:

En sonunda yüzünün tecellisi göze görünür.

‘Geliniz’, O’ndan baka kimse yoktur.

BÂB

Teyemmümlü nsann Su Bulmas

Bir ksmna göre, suyun bulunmas teyemmümü bozarken bir ks-

mna göre onu bozan ey pisliktir.

Meselenin batini yorumu udur: Taklitçinin karsna ilahiyat ba-

hislerinden herhangi özel bir konuda taklit ettii eriatm salad bil-

giyle çelien bir kant çkarsa, bu kant onu taklitten çkaramaz. Bir in-
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san taklitten çkaracak ey, [eriatn hükmüyle çelien] bu özel kant

deil, o kiide eriat geçerli klan akln kantdr. Bu anlamdaki akl, in-

sann söz konusu meselede inand olayn aynsn ortaya çkarr. Böy-

lece, ari’ni o meseledeki maksadnn bu gözüken ey olmadn an-

lar. nsan bu konuda uyaran ise, suyu bulmak mesabesindeki ortaya ç-

kan kanttr. in gerçeini aratrrsan, mesele burada da böyledir.

BÂB

Abdestle Yaplabilen Her ey
Teyemmümle Yaplabilir mi?

eriat bilginleri, Allah onlardan raz olsun, teyemmümle birden

fazla namaz klnp klnamayaca hususunda görü ayrlna dümü-
tür. Bir ksrma göre, klmabilir. Bizim görüümüz de budur. Bize göre

daha uygun olan ise, khnamaydr. Baz bilginlere göre klnamaz. Bu

konuda bilginler arasnda baz ayrntlarda görü ayrl vardr.

Meselenin batandaki yorumuna geürsek, daha önce tecellinin tek-

rarlanmasnn yorumundan söz etmitik [bu da öyle deerlendirilebi-

lir].

Teyemmümün ana meseleleriyle ilgili görüler ve bilginlerin açk-

lamalar hakknda açklamalarmz özede ve ksaca sona erdi .

c

Allah do-

ruyu söyler ve doru yola ulatnr.’
137

BÂB

Kaba Pislikten Temizlenme

Bilmeüsin ki, temizlik iki türdür: Birincisi [kirlenmenin] sebebi bi-

linmeyen temizlikdr. Bu, namaz engelleyen hadesten [manevi temizlik]

Icnizlcucktir. kincisi ise, necasetten [görünür pislik] temizlenmektir.

Bu ise, sebebi bilinen temizliktir. Çünkü bu temizlik ykamayla gerçek-

leir. Bu temizlik, hadesten temizlenmek gibi, namazn geçerlilik art
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mdr, deil midir? [Bilginler bu konuda görü ayrlna dümütür.]

Bir ksmna göre bu temizlenme, müstakil bir farzdr. Namazn geçerli-

lik art deildir. Baz bilginlere göre ise, namazn geçerlilik art olan

hadesten temizlenmek gibi vaciptir. Bir ksmna göre güçlü sünnettir.

Bir ksmna göre ise, hatrlandnda temizlenmek farz iken unutuldu-

unda ise düer.

Meselenin batndaki yorumu udur: Bizim yolumuzda temizlik iki

ksmdr: Sebebi bilinmeyen temizlik. Bu, hadesten temizliktir. Hades,

kul için nefsi bir niteliktir. Bir eyin, hakikatinden temizlenmesi nasl

mümkün olabilir ki? Hakikatinden temizlenseydi, d varl ortadan

kalkard. Öyle olsayd ibadetle kim sorumlu olacakt? Bu meyanda, sa-

dece Allah vardr. Bu nedenle öyle dedik: Hadisliktcn temizlik, sebebi

bilinmeyen temizliktir. Manevi pislikten temizlenmenin tarz, Hakkn

senin kulan, gözün ve bütünün olmasdr. Böylece seni var sayd ve

sonra yok sayd. Sen, zatn halamndan sen iken, tasarruflarn ve algla-

rn bakmndan O’sun [Ya da zat bakmndan kendin görünürken tasar-

ruf bakmndan Hak ortaya çkar].

Öyleyse sen, d varln bakmndan sorumlu ve hitabm mahalli-

sin. O ise, senin herhangi bir fiilin olmay bakmndan seninle amel

edendir. Çünkü ‘hades’, fiilin kendisinde bir etkiye sahip deildir, fakat

fiilde bir hükmü vardr. Hakkn [kendisiyle insan] sorumlu tuttuu ha-

reket ve duraanl Hak ancak harekedi ve duraan olanla bilir. Kul

mevcut olmaynca sadece Hak kalr. Hak ise, hareket ve duraanlktan

münezzehtir. Ya da, kendiliinde kendi etkisine konu olur. Öyleyse,

Hakkn eserinin mahalli olabilmek için kulun fiili gerekir. Bu fiilin

‘hades’ olmas bakmndan ise, kulun temizlenmesi gerekir. Namazn -ki

o kendisinde ortaya çkan fiilin kendisidir- kuldan meydana gelmesi ge-

çerli olur. Çünkü kulun herhangi bir etkisi yoktur. Bilakis o, d varl

bakmndan üahi eserin kendisinde ortaya çkmas için bir sebeptir. Öy-

leyse, fiili görmekten -ki o manevi pisliktir- temizlenmekle, fiillerin ba-

kasna ait olduu ortaya çkar. Bununla beraber, Hakkn zatnn kabul

etmedii fiil sahih olduu için, kulund varl mevcuttur.

Necislikten temizlenmek ise böyle deildir. Necaset, kötü ahlâklar-

dr ve [temizleme] sebepleri bilmen eylerdir. Onlardan temizlenmek

nezafettir. Baka bir ifadeyle necesatten temizlik, güzel ahlâklarla temiz-
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lenmek ve baya huylar nefisten gidermek demektir. Öyleyse bu, ne-

fislerin temizliidir. Bununla bu ibadet amaçlansa da amaçlanmasa da

birdir. badet amac tarsa, fazilet üstüne fazilet, nur üstüne nur olur.

Kastcdilmcmisc, sadece fazilettir, o kadar! Çünkü güzel ahlâk, özü ge-

rei istenilen bir eydir. En üst mertebeleri ise, necis eylerden temiz-

lenmekle ibadet amacyla kullanmlardr. Nefislerden necaseti gidermek

ise -ki onlarn yerilmi huylar olduklarn söylemitik-, bize göre farzdr.

Yoksa, ibadetin geçerlilik art deildir. Çünkü Allah onu özü gerei is-

tenilen bamsz bir ibadet saymtr. Öyleyse bu temizlik, dier farzlar

gibi zikirle birlikte farzdr. Allah öyle buyurur:
*
Beni zikretmek için

namaz fa!.’
138 lerdeki bölümlerde bunlarn zatlaryla ilgili hükümlerden

söz edeceiz.

BÂB

Necaset Türleri Saym

eriat bilginleri, necaset saylan eylerin dört tür olduunda hemfi-

kirdir: Birincisi, su canls olmayan kan tayan hayvan ölüsüdür. kinci-

si, nasl ölürse olsun, domuz etidir. Üçüncüsü, su canls olmayan canl

veya ölüden ayrlm bol miktarda hayvan kandr. Dördüncüsü ie, be-

beklerin dndaki insanlarn küçük-büyük dksdr. Bunun dndaki
hususlarda ise görü ayrl vardr.

Meselenin bâtn yorumu udur: Kan tayan kara canllarnn ölü-

sü hakkndaki görü ayrlna gelirsek, bilmelisin ki ölüm iki türdür:

Birincisi, ölümle nitelenmi kimsede önceki bir canlln ardndan ger-

çeklemeyen aslî ölümdür. Bu ölüme u âyette iaret vardr: ‘Ölü idiniz,

Allah’ nasl inkâr edersiniz?™ Burada söz konusu olan aslî öliim’dür.

Baka bir ifadeyle bu ölüm, mümküne ait olan yokluktur. Çünkü

mümkün, kendiliinde varl yok iken Allah tarafndan hakikati bilinen

bir eydir. Sonra Allah öyle buyurur:
*
Sonra size hayat verdi ’™ kinci

ölüm ise, ‘arzî ölüm’dür. Bu ölüm, canlya ilien ve onun canlln or-

tadan kaldran eydir. Buna ise u âyette iaret vardr:
‘Sonra sizi öldü-

rür.’
141 Bu konuda, anlatlmak istenen arzî ölüm budur.
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Ardndan baka bir nitelik ekledi ve öyle dedi: ‘Kan olan.’ Bunun

anlam, akkan bir kan olan canl demektir. Kastedilen, akkan bir ca-

n, baka bir ifadeyle bütün parçalarna yaylan bir can olan hayvandr.

Burada, bütün varlklarda olduu gibi, hayat kendisi olan eyleri kas-

tetmemitir. Ardndan baka bir nitelik ekleyip öyle dedi: ‘Su canls

olmayan.’ Burada ise deniz hayvanlarn deil, karasal hayvanlar, yani

karada yaayan hayvanlar kastetti. Deniz, bilgi demektir. Adeta öyle

der: ‘Hayvan derken Allah'n ilmindeki mevcudu kastetmiyorum.’ Bu

konuda görü ayrl vardr. Ben, d varl ortaya çkan ve canll
havaya bal olan hayvan kastetmekteyim. Bütün bu koullarla, hiç

kukusuz, hayvann necisiii gerçekleir. Bunlarn içinden bir art eksil-

diinde ise, görü birliiyle kastedilen ey olmam demektir.

Kln hayat özünden kaynaklanmayp ona ilien bir eydir. Bu

nedenle hayat sahibi olmak nedeniyle böbürlenmesi ve iddia gütmesi

uygun deildir. Kul, ‘ben’ demekle [benlik davas] iddia edip kendisine

hayat vereni görmeyince, arzî ölümle karlamtr. Baka bir ifadeyle

kula ‘asln budur’ [denildi]. Böylece ölüm onu aslna döndürdü. Fakat,

[benlik] iddias ve kendisine hayat vereni unutmas nedeniyle insan as-

lna temiz olmayarak dönmütür. Sonra, bu iddiaya yol açan sebebe

baktk, öyle dedi: ‘Onun karasal canl olmasdr.’ Biz de, ‘Onun karasal

olmasnn anlam nedir?’ diye sorduk. Bu kez ‘canll havadandr’ de-

di. Böylelikle insan kaplayan eyin hava olduunu anladk. Nitekim Al-

lah öyle buyurur: ‘Nefsi hevadan [arzudan, hava ile heva arasndaki an-

lam ilikisine dikkat çekerek] ah koydu.’
1*2 ki hava arasnda gidip gelen

herkesin yok oluu kaçnlmazdr. Nitekim arkadamz Ebu Zeyd

Abdurrahman el-Kâzâzî [ra.] öyle demitir:

Salkl bir hava ve hastalkl bir hava

Halimin o ikisiyle iyi olmas imkânszdr

Arkadam [bu msralarn bulunduu kasideyi] Tilimsan ehrinde

be yüz doksan (590) senesinde bana okumutu.

Bu koullar kendisinde toplanan her kulun necis olduuna dair bil-

ginler görü birliine varmtr.

Bu balamda domuz etinin yorumuna gelirsek, onun eti kandan

kaynaklanal canlln yayld yerdir. Çünkü et, donuk kan demekdr.
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Domuzluk nitelii, nefislerin tiksindii pisliklere -ki onlar kötü huylar-

dr- tutkunluktur. Bu et canlln yitirince, necis hale gelir. [Bunun

batndaki karl] Kötü ahlâk sahibi bir insanda eriatn hükmü -ki

onun ruhu demektir- kaybolduunda, onun için ölüm gerçeklemi

demektir. Allah öyle buyurur:
‘Kötülüün karl onun gibi bir kötülük-

tür.

5,43 Ayetin devamnda ‘kötülük gibi’ der. Böylelikle onu herhangi bir

yönden snrlamayp kötü ahlâklara katmtr. Sonra Allah, onu yapma-

yan kimse hakknda öyle demitir: ‘Balayan ve bar isteyen.’ Allah,

kötülüe karlk vermemenin iyi huylardan olduuna dikkat çekmitir.

Bu nedenle ‘hangi ekilde hayatn kaybederse etsin
5

dedik. Çünkii tez-

kiye onu temizlemez.

Hz. Peygamber, velisi olduu bir insann öldürülmesi nedeniyle

katile ksas yaplmasn isteyen bir adama affetmesini veya kan paras

almasn teklif etmi ve ‘diyet al’ demitir. Adam diretince Hz. Pey-

gamber öyle demitir: ‘[Diyet almak yerine] Onu öldürürse, öldüren

gibi olur.’ Burada Hz. Peygamber ‘Kötülüün karl kendisi gibi bir kö-

tülüktür
’m âyetine gönderme yapmaktadr. Bu söz adama ulanca, Hz.

Peygamber’in yanna gelmi ve katili öldürmekten vazgeçmitir. yilik

ve kötülük meselesi de buna dayandrlabilir. Bu konu, insanlarn

ilgilenegeldikleri büyük bir sorundur. Bu konuyu bu kitapta zikretmi

olsak bile, meselenin ayrntl olarak ele alnaca yer buras deildir.

Görü birliine varlm necasetin üçüncüsü ise, karasal hayvanlarn

kandr. Bu kan, canl veya ölü bir hayvandan akp bol, yani görünecek

miktarda olduunda [görü birliiyle] necis saylmtr. Daha önce be-

lirttiimiz gibi, kara hayvan Allah’n bilgisinde deil, dta var olan

eydir. Deniz canls ise, Allah'n bilgisinde var olandr. Karasal hayvan,

hava sayesinde canlln sürdürür. Kan ise, canlnn hayatnn kendi-

sinden meydana geldii bu buharn scaklmdan çkt asildir. Söz

konusu ey, hayvani ruhtur. Kan bu pislikte asl olunca, kendisinden

meydana gelen eye göre necaset hükmünü tamada daha öncelikli ol-

mutur.

Kulun benlik sahibi olmasna yol açan ey, kendisine sahip olarak

yaratld izzet duygusudur. Çünkü insan, âlemin toplam ve genel an-

lamda bütün varlklarn bir benzeri olarak var oldu. nsan, bu konuda

Allah’n kendisine dönük inayetinden ve Allah’n ‘Siz ölü idiniz”
45

,

‘

Sen
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bir ey deilken biz seni yarattk
’146 ve ‘Zikredilen bir ey deildi

,U7
gibi

âyetlerde belirttii aslî ölümden habersiz kalnca, bilginler ‘insann*

necis olduunda hemfikir olmutur. ‘nsann* necis olmas ise, gözük-

mesi, bu makamdan habersiz kaldnn çoalmas artna baldr. Bu
durum çoalmazsa, bu hükmü vermede görü birlii gerçeklemez.

Dördüncü necaset ise, insanolunun idrar ve dksdr.

Meselenin batndaki yorumu udur: Bir eyin mertebesi ve konu-

mu yükselirse, onun küçük hatalar büyür. Konumu ve mertebesi de-

ersizleen kimsenin ise büyüklüü küçülür. nsan erefli bir konumda-

dr, mertebesi yüksek, Hakkn vekili ve meleklerin öretmenidir. Öy-

leyse insann, oturup kalkt kimseyi temizlemesi ve içli dl olduu
kiileri nezihletirmesi gerekir [bunu yapabilecek bir durumda olmas

gerekir] . nsan hakikatinden habersiz kalrsa, doasyla ilgilenmeye ba-

lar. Temiz yiyecek, içecek ve [giyecekler] ona elik eder. nsan bunlarn

temizlerini -hakikatiyle deil- kendi doasyla ald gibi, kötülerini de -

hakikatiyle deil- doasyla çkarr. Böylece [çktktan sonra] temizler

necis -kan- olduu gibi pisler de necis olur. Bunlar ise, dklardr. En

uygunu kokularn pisliinin kazandrmasdr. Çünkü o, nefesler âle-

mindendir. Böylelikle necislik doas bakmndan meydana gelir. Bütün

canllarda böyledir.

u var ki, hayvanlarn hakikat ve ruhlar yükseklik ve konum bak-

mndan insann hakikati gibi deildir. Onlarn horluk ve zelillik yönleri

daha büyüktür. Bilginler, bu gibi eylerin necisliinde görü birliine

varmtr. Dier canllarn idrar ve dklarnda ise farkl görülere sahip

olmulardr. Bununla birlikte, bütün bunlar [kan, idrar ve dk] doa-

dan meydana gelir. Doay dikkate alan kimseler, tümünün necis oldu-

unu söylemitir. Üstün konumu ve düüü dikkate alan kimseler ise,

insan idrarnn ve dksnn necis olduunu söyleyip insann konumu-

nun büyüklüü nedeniyle onu görmezden gelmez. Dier canllarda ise,

görmezden gelir [çünkü mertebe büyükse küçük eyler de büyür],

Böylece bilginlerin görü ayrlna dümeleri ve görü birliine

varmalarnn sebebini açklam olduk. Allah’a hamd olsun. 'Allah

doruyu söyler ve doru yola ulatrr
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BÂB

• •

Kansz Hayvanlarn ve Deniz Canllarnn Ölüsü

eriat bilginleri, bu iki ölü hakknda görü ayrlna dümütür.

Bir ksmna göre bunlar temizdir ki ben de bu görüteyim. Bir ksm
ise, deniz ölüsünün temiz, kansz kara hayvanlarnn ölüsünün ise necis

olduu görüündedir. Bunun istisnas, ölü olmad için görü birliiy-

le necis saylmayan hayvanlardr. Bunlara örnek olarak, sirke kurdu ve

yiyeceklerde meydana gelen kurtçuklardr. Ayrca, kan olmayanlardan

baka, deniz ve kara hayvanlarnn ölüleri de necis saylmtr .

Meselenin bâtn yorumu udur: Daha önce, bu temizliklerden ka-

nn temizliinin bâtn yorumunu zikretmitik. Kan olmayan hayvann

ölüsünün temiz olduunu söylemek, [batnda] benlik davasndan uzak

durmak demektir. Çünkü kandan ortaya çkan canllk nedeniyle iddia

meydana gelir. Yoksa, bütün canllarda bulunan hayat nedeniyle bir id-

dia meydana gelmez. Bütün canllarda bulunan bu hayat sayesinde

herey Rabbinin övgüsünü tebih eder. Söz konusu hayat, asl itibariyle

temizdir. Çünkü o, kendilerini [kara ve deniz canllarn] Allah’tan per-

deleyen bir sebep olmakszn, O’ndan meydana gelmitir. Baz bilginler

ise, kan olsa bile ölü deniz hayvannn temiz olduunu kabul etmitir.

Çünkü o [bâtn yorumda] Allah’n bilgesindedir [bilgisindeki varla

iaret eder]. Eyann Allah’n bilgisinde herhangi bir hükmü yoktur.

Eyaya hükümler sadece dta ortaya çktklarnda iliir. Bu ortaya çk-

ma, eylerin [ilahi] bilgiden duyusal varla çkmalardr.

Bilginlerin bu meselenin ayrntlar hakkdaki görü ayrlklar da

bu çerçevede yorumlanabilir.

Otuz üçüncü ksm sona erdi, onu otuz dördüncü ksm takp ede-

cektir.





[FÜTÛHÂT-I MEKKÎYYE'NN]
OTUZ DÖRDÜNCÜ KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla

BÂB

Ölü Olduu Hakknda Görü Birliine

Varlan eyin Parçalar

eriat bilginleri, ölü olduu hakknda görü birliine varlm bir

eyin parçalar hakknda görü ayrlna dümütür. Bununla birlikte

ölünün parçalarndan etin ölü sayldnda ise görü birliine varm-

lardr. Daha Önce, domuzun etinden söz ederken etin bâtn yorumunu

yapmtk. Bilginler, kemikler ve tüyler hakknda görü ayrlna dü-

mütür. Bir ksmna göre bunlar da Ölüdür [dolaysyla ccistir]. Bir

ksmna göre ise ölü deildir [dolaysyla necis de deillerdir]. Ben de

bu görüteyim. Bir. ksmna göre ise, kemikler ölü, tüyler ise ölü sayl-

maz.

Meselenin bâtnî yorumu udur: Bu meselede dikkate alnan ölüm,

geldii yerdeki canll yok eden arzî-geçici ölümdür. Bu nedenle ‘can-

llk’ denilen eye baktk: Canll gelime eklinde anlayan kimseler,

tüy ve kemikleri ölü saymtr. Canll duyumsama diye görenler ise

bunlar ölü saymamtr. Tüy ve kemikleri ayran ise, öyle düünmü-
tür: Kemikler duyumsar, dolaysyla [canlln kaybolmasyla] onlar da

ölmütür; tüyler ise duyumsamaz, dolaysyla onlar ölü saylamaz. Ge-

limeyi gdaya, duyumsamay hayvani ruha balayan kimselere göre ise,

kemik ve tüyler ölüdür. Onlara göre, canll gelimek veya duyumsa-

mak diye yorumlamak birdir. Gelimeyi -gdaya deü- Rabbna; duyu-

lurlar alglamay -duyulara deil- yine Rabbma balayanlar ise, vastaya



204 Fütûhât- Mekkiyye 3

iltifat etmez. Böyle bir insan, asl müahede etmekle [kendinden vc va-

stalardan] fani olmutur. Asl ise, yaratandr. Bir insan Hakkn kendi-

sinin gözü ve kula olduunu görürse -ki söz konusu olan duyusal

gözdür-, canllk ister gelimek ister duyumsamak olsun, ona göre hiç-

bir ey ölü saylamaz.

BÂB

Ölü Derisinden Yararlanmak

Baz bilginler, ister tabaklansn ister tabaklanmasn, ölü hayvann

derisinden ilke olarak yararlanlabüccci görüündedir. Bir ksm ise,

tabaklanmakla tabaklanmamay ayrmtr. Derinin temizliinde ise gö-

rü ayrl vardr. Bir ksm bilgine göre, tabaklamak deriyi temizler,

bir ksmma göre ise tabaklamak deriyi temizlemese bile, bu defi kuru

yerlerde kullanlr. Tabaklamann temizleyici olduunu düünenler, ze-

kât verilen hayvanlarda temizleyici olduunda ittifak etmilerdir. Baka

bir ifadeyle bu, yenilmesi mübah olan hayvanlarn [derilerini] temizler.

Zekâta konu olmayan hayvanlarda [dolaysyla yenilmesi helal ol-

mayan] ise, görü ayrl vardr. Bir ksmna göre tabaklamak sadece

zekâta konu olan eyleri temizleyebilir. Onlara göre, tabaklamak temiz-

lii ifade etmede zekâtn yerini alr. Bir ksmma göre domuzun dnda-
ki hayvanlarn ölülerini temizlerken tabaklama yaplr. Bir ksmma göre

ise, domuz da dahil olmak üzere tabaklamann bütün hayvan ölülerini

temizledii görüündedir.

Benim vardm ve benimsediim görü ise udur: Bütün ölü

hayvanlarn derilerinden yararlanmak caizdir. Tabaklamak da, hiçbir

hayvan ölüsünü darda brakmakszn, bütün hayvanlarn derilerini

temizler.



Otuz Dördüncü Ksm 205

VASIL

Meselenin Batndaki Yorumu

Daha önce neye ölü dendiini belirtmitik. Ölü hayvann derisin-

den yararlanlabilir.

Bunun [batndaki anlam] zahirî [hükümlerin] alnmas ve benim-

senmesidir. Hükümlerde bir tevile gitmeksizin ve lafzn gösterdii

hükmün zahirinden sapmakszn zahiri [ifadeyi] benimseyene bir engel

yoktur. Kimi sözlerin gösterdii tebihi benimseyenlere kar bir kan-

tmz olup ‘zahire uymadn1
diyemeyiz. Çünkü zahir dili tebihi getir-

memitir. Söz gelii misil, nitelik bildiren K [gibi] harfi zahirde bu an-

lama gelmez. Bu konudaki hata, tevilden kaynaklanr. Öyleyse açk lafz

karsnda lafz böyle olunca, tevil ihtimali kalmaz. Ona bititiinde ise,

canl karsnda.ölü mesabesinde olur. ari’den [ölü hayvan derisinden]

yararlanmayla ilgili bir engel görmeyince asl ilkeye göre hareket ettik.

O ilke ise, ‘Yeryüziindeki her eyi sizin için yaratt*
1 *9

âyetidir. Burada Al-

lah, temiz veya temiz olmayan diye ayrt etmedi. Böyle bir deri hakkn-

da ise, kendisinden yararlansak bile, tabaklanmad sürece temiz hük-

mü vermeyiz. Tabaklandnda ise deri temizdir.

ari’den gelen yoruma açk bir lafzn zahirine göre hüküm verir ve

kastedilen anlamn da bu olduu hakknda kesin bir yargya varmayz.

Hüküm hakknda ille, lafzn yol açt belirsizlii gideren baka bir nasla

karlatmzda ise, bu nas, içerdii belirsizlik halinden ilk lafz ‘temiz-

ler.’ ikinci haber, ilk rivayet için deriyi temizleyen tabaklamak mesabe-

sindedir. Böylccc, söz konusu eye kendiliinde ait olan [ille temizlikle

bu ikinci rivayetin salad] temizlii birletirmi olduk. Bunu ise, ilk

rivayeti, ikinci rivayet vastasyla yorumlanabilecei anlamlardan birine

kesin olarak yöneltmek demektir. Daha önce [bu ekilde] temiz deil-

ken yararlandmz gibi, imdi de ondan yararlanrz. Daha önce özel

bir. yönden deil, [genel anlamda] ondan yararlanmtk. Bu ikinci ha-

ber, ilk rivayeti daha önce kendisini kullandmz zahirî anlamndan

baka bir anlama yöneltmi olabilir. Bu nedenle ‘özel bir konu bak-

mndan deil, genel anlamda yararlanmak'’ dedik. Bizim dmzdakiler

ise ondan yararlanmay ilkesel olarak kabul etmez.
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BÂB

Deniz Canllarnn Kan ve

Karasal Hayvanlarn Az Miktardaki Kam

eriat bilginleri, deniz canllarnn kan hakknda görü ayrlna
dütüü gibi karasal hayvanlarn az miktardaki kan hakknda da görü

ayrlna dümütür. Bir ksmna göre baln kan temizdir. Bir ksm-
na göre ise, kanla ilgili ilkesel kanaate göre necistir. Bir ksmna göre

ise, kann az veya çok olmas hüküm bakmndan birdir. Bir ksmna
göre de az miktardaki kan affedilmitir.

Benim görüüm udur: Hangi hayvandan olursa olsun yasaklama,

çok miktardaki bütün kanlar içerir. Kann yenilmesi de haramdr. Ka-

nn necis olmasna gelirsek, ari genel anlamda necis olduu hakknda

açk hüküm vermedii sürece bir konuda haram hükmü vermeyiz. Ya

da ari’nin necislii hakknda hüküm verdii yerde dururuz. Saknmay-

la ilgili nas, her durumda [geçerli] bir nas deildir. Bu nedenle [haram

anlamak] zorunlu olarak bir karineye gerek duyar. Öyleyse saknsak bi-

le, haram olan her ey necis deildir. Öyleyse her eyden haram olduu,

için saknmadk. Onun necis olmas, erî bir hükümdür. Bir ey ise,

[dince necis olsa bile] akl bakmmdan pis ve çirkin olmayabilir.

VASIL

Meselenin Batndaki Yorumu

.
Bir eyin özü gerei gerektirdii hüküm, o eyin d varlnn bu-

lunmas artna bal olmad gibi bunun için, o eyin varln belir-

lemek de birart deildir. Söz konusu ey, dta bulunabilecei gibi bu-

lunmayabilir de. Öyleyse, ister temiz, isterse temiz olmad eklinde

olsun, bir ey hakknda hüküm vermede bu durumlar eittir. Hükme

konu olan eyin Allah’n ilminde bulunmas veya dta mevcut olmas

bu duruma etki etmez. Balanz! Tercih eden, mümkünün varlm yok-

luuna veya yokluunu varlna tercih etmitir. Bununla birlikte o,

imkân halinden ayrlmad gibi imkân onm için özünden kaynaklanan
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zorunlu bir durumdur, imkânsz için de imkânszlk kendisinden kay-

naklanan zorunlu bir özelliktir: Ayn ekilde, zorunluluk da Zorunlu

için özü gerei sahip olunan bir niteliktir. Böylece, özü gerei zorunlu-

luk yaylr. Ayn ey, mümkün ve imkânsz için gcçerlidir. Mertebeler

deise bile, bunlarn hükmü deimez.

I

BÂB

Bütün Hayvanlarn, insanlardan ise

Bebeklerin idrarnn Hükmü.

Bilgi sahipleri, bütün canllarn idrarlar ve dklar hususunda gö-

rü ayrlna dümütür. Bunun tek istisnas, bebekleri göz ard eder-

sek, insann idrar ve dksdr. Bir ksmna göre tümü necistir. Bir ks-

m ise, genel anlamda hepsini temiz saymtr. Bir ksmna göre ise, on-

larn hükümleri erlerinin hükümlerine göre deiir. Etinin yenilmesinin

helal olan hayvanlarn idrar ve dklar da temiz olduu gibi yenilmesi

haram olan hayvanlarn idrar ve dklar da pistir. Yenilmesi mekruh

saylan hayvanlarn idrar ve dklar da mekruh saylmtr.

Meselenin bâtn yortunu udur: Eyada temizlik asl, nccislik ge-

çicidir. Biz, bu geçici durum gelmedii sürece, aslla beraberiz. Bizim

mezhebimiz budur. Bu balamda kul, kulluunda asl bakmndan

temizdir. Çünkü o, ftrata göre yaratlmtr. Ftrat, Rab için kulluu

ikrar etmek demektir. Allah öyle buyurur:
4
Rabbin Ademoullarnn

bellerinden zürriyetlerini alp kendilerine kars tank tutmu ve 'Ben sizin

Rabbiniz deil miyim ?
1 demiti, onlar da evet diye cevap vermiti.”

50 Hz.

Peygamber bu âyetle ilgili olarak öyle buyurur: ‘Allah Âdem’i yarat-

tnda, avucunu beline vurmu, tpk zerrelere benzeyen eyleri ç-

karm ve onlar kendilerine kar tank tutmutur.’ Bilgi de, büineni-

ne iliirken temizdir. Öyleyse Haktan bir konuda veya bir bilgide bir

engelleme olunca, onun smrmda dururuz. Hayat da özü gerei temiz

ve. temizleyicidir. Allah’n dndaki her ey de canldr. Öyleyse her

ey, asl bakmndan temizdir. Çünkü Allah, bütün âlemi el-Kuddus

ismiyle yaratt.
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‘Allah'n dndaki her bir ey de canldr’ dedik. Çünkü en genel

ifade olan ‘her bir ey’, [ayette bildirildii gibi] Allah’n övgüsünü

tebih eder. Tebih etmek ise, ancak canldan meydana gelebilir. Bu-

nunla birlikte Allah, kulaklarmz donuklarn (canszlar), bitkilerin ve

aklsz canllarn tebihlerini duymaktan engelledii gibi gözlerimizi de

donuklarn ve bitkilerin hayadarn görmekten engellemitir. Bunun is-

tisnas, Allah’n kendisi için âdeti at kimselerdir. Bunlara örnek ola-

rak Allah’n peygamberlerini ve kendilerine talarn tebihini duyurur-

ken yannda bulunan sahabesini verebiliriz. Binaenaleyh bu olayda âde-

tin almas talarn tebih etmesi deildi. Adet, kulaklarmm kendisine

ilimesinde almt. Biz de, balangç dönemimizde talarn tebihini

ve Allah’n zikrini söyleyilerini duyardk.

Varlklarn bir ksm iki hayat ile canldr: Birincisi duyuyla algla-

nan hayattr, kincisi ise, duyuyla alglanmayan hayattr. Bir ksm ise,

genel olarak duyuyla alglaamayan tek bir hayada canldr. Bir ksm
ise, üç hayat türüyle canldr. Bu tür, insandr. nsan, aslî hayat ile canl

olduu gibi -ki o genel olarak duyuyla alglanamayan hayattr- ayn za-

manda hayvan ruhuyla da canldr. Hayvan atl, sayesinde duyumsa-

mann gerçekletii eydir. nsan, son olarak düünen nefsiyle canldr.

Öyleyse âlem bütünüyle temizdir. Âleme [ya da âlemin bir parças-

na] Hak kaynakl ‘necis’ denilen bir durum iliirse, o yerin necis olduu
hükmünü veririz. Bu hüküm, söz konusu özel nispette dince belirlen-

mi ölçüye göre verilir. Eyada necislik, nispetlerin ilimesinden kay-

naklanan bir durumdur. En büyük necislik ise, Allah’a ortak komaktr..

Allah öyle buyurur: ‘Mürikler necistir. Hiçbir necis, bu yldan soma

Mescid-i Haram’a yaklamasn.'Sl Öyleyse irk koan kimse, özü gerei

necistir. man ettiinde özü gerei temiz olur. Baka bir ifadeyle irk

necislik demek olduu gibi iman da temizlik demektir. Anla! Çünkü el-

Kuddûs’tcn ancak nezih olan çkabilir. Bu nedenle necasetin ‘nispetlerin

ilimesinden kaynaklanan bir durum’ olduunu söyledik. Nispetler, var

olmayan durumlardr. Öyleyse necisliin dta bir ilkesi yoktur. Çünkü

dtaki varlklar, kendisinden çktklar asl bakmndan temizdir.

Burada, öyle srlar vardr ki, onian ancak ehli olan kimselere ifa-

hen aktarmak mümkündür. Çünkü kitap, ehlinin olduu gibi ehli ol-

mayann da eline düer. aret ettiimiz eyi anlayan kimse, büyük bir
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hazine elde etmitir. Dünya ve ahiret baki kaldkça, yani var oldukça o

hâzineden infak eder. Yardmc, Allah’tr. O ‘insana beyan öretendir.’

BÂB

Az Necasetin Hükmü

Bilginler, az necaset hakknda görü ayrlna dümütür. Bir ks-

mna göre, necasetin azl ve çokluu birdir. Bir ksmna göre ise az

dikkate alnmaz. Bilginler, azn tanm hakknda da görü ayrlna
dümütür. Bir ksmna göre de kandan baka az vc çok birdir: Daha

önce kandan söz etmitik.

Bize göre, ayrlmann mümkün olmad ksmn dndakilerde, az

ve çok birdir. Bu noktada, onunla namaz klnp klnmayacann dince

bildirilmesini dikkate almayz. Çünkü o, baka bir yargdr ve eriatta o

konuda ayrnt yer almtr. eriatn bildirdii hükmün snrnda duru-

lur ve o snr almaz. Çünkü bir eyin necis olmas, onunla namaz kl-

may' engellemez. eriat bir ksmn baz yerlerde görmezden gelmi,

baz yerlerde dikkate almtr. Hallerin bu hususta bir etkisi vardr. Hz.

Peygamber ayakkabasna bulaan kene kan nedeniyle ayakkahasn ç-

karmtr. Fakat namaz batl olmad gibi kld namaz da yenile-

memitir.

Meselenin bâtn yorumu udur: Kötü huylarn, bilgisizliklerin ve

kötü zanlarn az ve çou baz yerlerde birdir. Allah ehlinin bu konuda

kimi sözleri ve hikayeleri vardr. Zahirde bu meseleler hakkndaki görü

ayrlnn ayrntlar ise, bulunduklar yere göre deerlendirilir. Çünkü

önceki fasllarda bunlarn bâtnda nasl yorumlanacaklar belirtilmiti.
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BÂB

Meninin Hükmü

eriat bilginleri, meni hakknda görü ayrlna dümütür: Aca-

ba temiz midir, necis midir? Bazlarna göre temizken bazlarna göre

pistir.

Meselenin batndaki yorumu: Yaratmann bir ksm doaldr, bir

ksm doal olmayandr. Bu ikisinin arasnda fark vardr. Dilersek bu

fark dikkate alrz, dilersek almayz. Çünkü bize göre, doal yaratmayla

doal olmayan yaratma arasnda bir fark yoktur. Çünkü özel yön bak-

mndan gerçekken doal yaratma, Allah ehlince bilinir ve Kuran’da

açkça dile getirilmitir. Bu yaratma, takdis mertebesinden ve el-

Kuddûs isminden meydana gelmitir. Bu özel yönden olmayan yaratma

ise, bir eyin kendi benzerinden meydana gelmesidir. Bu da, yaratma

âlemi ve emir âlemi dediimiz eydir.

Yaratlm bir sebep vesilesiyle meydana gelen eylerin bulunduu

âlem, yaratl âlemidir. Yaratlm bir sebep vesilesiyle var olmayan her

ey ise, emir âlemine aittir. Hepsin gerçekte, emir âlemidir. u var ki

sebepleri âlemden kaldrmamz mümkün deildir. Çünkü onlar Allah

koymutur. Allah’n koyduu bir eyi ise kaldrmann imkân yoktur.

öyle derim: Kendi nefsiyle Rabbiden perdelenen kimse temiz

deildir. Meninin çk, genellikle insann, hatta canlnn bütün varl-

n kuatan bir haz verir. Böylece kii Rabbindcn habersiz kalrken bir

tek kendisinden çkan eyin hükmünün altna girer ki o da menidir. Öy-

leyse meni temiz deildir. Bu nedenle, ondan dolay temizlenmemiz

emredildi. Söz konusu temizlik, bedenin bütün parçalarn içeren genel

temizliktir [ykanma]. Çünkü meni ‘eklemler ile omurgalar arasndan

çkar.’ Allah’n doal yaratl onun vesilesiyle gerçekletirdiini dikkate

alan kimse, meninin temizliine hükmeder. Çünkü meninin hali dei-
mitir. öyle ki meni, mesanenin younlatrd sklm kandr. Kan

olmaktan çkt gibi ayn zamanda hükmü de deimitir ki hükmün

deimesi daha yerindedir. Öyleyse meni, bize göre temizdir. u var ki,

kendisinden ayrtramayacamz bir necislik ona bularsa, bu durum-

da, kendisine ilien necislik nedeniyle meninin de necis olduu hükmü-

nü veririz. Nitekim onun asl ve esas da kand. Asl bakmndan kandan
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1

ibaret olan suretini korumu olsayd, çktnda onun dince necis oldu-

.

u hükmünü verecektik.

BÂB

Nccisliin Temizlendii Üç Yer

Necisliin temizlendii yerler, üçtür. Bunlar elbise, beden

-yükümlü olanlarn bedenleri- ve mescitlerdir.

Meselenin bâtn yorumu udur: Bâtnî elbiseler, niteliklerdir.

Çünkü bâtnn elbisesi, onun nitelikleridir. air mrüTKays Uneyze’ye

öyle der:

•
I

Bir huyum seni üzmü ise

Elbisemi elbisenden sök çkart

air, kalbine giymi olduu sevgi elbisesini kastetmektedir. Allah

öyle der: ‘Takva elbisesi daha hayrldr.’ 131 Kanaatimce, aradaki durum

kantlan nedeniyle bu âyet ‘En hayrl yiyecek takvadr’153 âyetiyle ayn

balamda yorumlanabilir. Bu iki âyet -burada takva derken kastedilen

eyin anlamn iyice kavrarsan- anlam bakmndan birdir.

Bedenler ise, kalpler ve ruhlar demektir, bilesin. Mescider ise, ya-

karma mekânlardr. Bu mekânlarn halleri de ilahidir.

BÂB

Necaset Bu Üç Yerden Neyle Temizlenir

eriat bilginleri, temiz ve temizleyici suyun bu üç yerden necaseti

giderecei hususunda görü birliindedir. Bize göre ise, ta, toprak ve

sv gibi necasetin d varln ortadan kaldran her ey kullanlabilir.

Necasetin gözle görülür bir rengi varsa, d varlnda rengin silinmesi
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de dikkate alnr. Bildiimiz baka bir bilgi nedeniyle, görünür varl
kaybolduktan sonra kokunun kalmas ise dikkate alnmaz.

Meselenin bâtn yorumu udur: ‘

Allah'tan saknn, Allah size öre-

tir’
154

, ‘Allah'tan saknrsanz, size bir furkan verir
’155

gibi âyederde geçen

takvann ürünü olan bilgi, söz konusu üç yeri temizleyicidir ve [bulu-

nan necaseti] gidericidir. Bunlar, batini yorumunda, nitelikler, kalpler

ve hallerdir. Daha önce belirttiimiz gibi, bunlar, elbiseler, bedenler ve

mescitlerdir.

eriat bilginleri, tan necaseti ‘iki çk yeri’nden [ön ve ard] te-

mizledii konusunda da hemfikirdir. Bu temizleme, eriatta ‘isticmar

[tala temizlik]’ diye isimlendirilir. Bence, tek tala yaplrsa tala te-

mizlik gerçeklemi olmaz. Çünkü tek tala yaplmas, ‘stcmarin an-

lamyla çeliir. [Kelimenin türetildii] ‘cemra’, çouldur ve çoulun

en az ikidir.

Görü birliine varlm meselenin bârm yorumu udur: Allah ta-

lar ile kalpler arasnda bir takm durumlarda bir iliki saptamtr. Bu

ilikinin ifade edildii yerlerden biri ‘Sonra kalpler katlat, onlar talar

gibi, hatta daha da katlat,,5,'

âyetidir. Kasvet ya da kalp katl, her ne

olursa olsn, temizlenilmesi gereken kirlerden biridir. Çünkü kalp kat-

l, kalp kirlerinden biridir. Bunun bir ksm sorumlu olmay gerekti-

rirken bir ksm göz ard edilir. ‘[Talardan bile katdr, çünkü] Talarn

bir ksm parçalanr ve onlardan nehirler çkar.’ 157 Kastedilenler, kalpler-

den meydana gelen geni ve derin bilgilerdir. Bu bilgiler, bilinenlerin

çounluunu içerir. Bu bilgilerin ‘ortaya çkmas’ ise, farkl bilim dalla-

rnda öretim amaçl olarak bilginlerin dillerinde ortaya çkmalardr.

Talarn bir ksmndan, ‘

parçalandklarnda su çkar Bunlar, hal-

lerin baskn geldii kalplerdir. Böylece, görünürde, kalplerin parçalan-

mas ve içerdikleri bilgi ölçüsünde mensuplarnn dillerinde bilgiler or-

taya çkar, insanlar da o bilgilerden yararlanr. Talarn bir ksm da ‘Al-

lah korkusundan yuvarlanr.
’ 159 Talara benzeyen kalplerin dümesi, izze-

tinden kulluuna inmeleri ve asl bakmamdan sahip olduklar acizlik ve

eksiklie bakmalardr. Daha önce, suyun söz konusu yerlerdeki

necislii temizleyici olduunu belirtmitik. [Tan temizleyici olmasnn
sebebine gelirsek] Suyun kayna olan talarn iki çk yerinden necase-

ti gidermedeki hükmü, kendisinden çkan suyun hükmü gibidir.
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Bâtnda bunun yorumu, sudur. Nitekim [talarn eylemi olarak

zikredilen] korku da, kendisiyle temizlenilen eylerden biridir. Korku,

raz olunmu ve Allah’tan raz olmalar istenilmi Allah’ bilenlerin özel-

liklerinden biridir. Allah öyle buyurur:
c

Allah'tan ancak bilginler kor -

kar.’
160 Baka bir âyette ise ‘Allah onlardan raz olmu, onlar da Allah'tan

raz olmutur. Bu Rabbinden korkan içindir’
161 buyrulur.

Öyleyse bilgi, özellikle de takva duygusunun meydana getirdii

bilgi temizdir ve temizleyicidir. Baka bilgiler de temiz ve temizleyici

olsalar bile, iaret ettiimiz bu bilginin gücüne sahip deillerdir. Öyley-

se talarn kendisiyle nitelendii korku, onlar dümeye ve yuvarlanma-

ya sevk eden eydir. Bu ise [bâtn yorumda], Allah’n verdii yüksek-

likten aa inmektir. Kur’an kendilerini dümek özelliiyle niteleyince,

dalardaki talar kastettiini anladk. Dalar, Allah’n kendileriyle yer-

yüzünün sallanmasn engelledii direklerdir. Allah onlar direk saynca,

bu durum, yüksek konumlan nedeniyle kendilerine bir böbürlenme ge-

tirdi. Bunun üzerine söz konusu talar,
cBu ahiret yurdudur, onu yeryü-

zünde büyüklük taslamayan kimselere veririz, son, takva sahiple- rinindir’
162

âyetini duyunca, Allah korkusundan dümülerdir. rade de kalplerin

niteliklerinden biridir. Böylece kalpler -yükseklikleri Rablerinden kay-

naklansa bile- yüksekliklerinden aa inmi, Allah korkusundan [aa]
dümütür. Bunun nedeni, kendisine göçecekleri ahiret yurdunda na-

sipsiz kalmaktan endielenmek ve çekinmektir. Burada ahiret yurduyla

muduluk diyarm kastetmekteyim. Çünkü ahirette bedbahtlk ve mudu-

luk diyar olmak üzere iki yer vardr. Bu nedenle kalpler, temiz ve te-

mizleyici olmutur.

Talarn, iki çk yerini temizlemeye tahsis edilmesine gelirsek, ‘iki

çk yeri’ derken kan dk ile idrarn çkt yerleri kastetmekteyim.

Bilmelisin la, Haklan kalplerde iki tecellisi vardr. Birinci tecelli, youn-

lardadr. Söz konusu tecelli, basiret ve hayalin alglad surederdeki te-

cellisidir. Örnek olarak, Hakkn rüyada görülmesini verebiliriz. Burada

Hak, duyuyla alglanan suretiere benzer bir surette [kendini] gösterir.

Kukusuz Allah öyle buyurur:
‘O'nun benzeri yoktur. Bu bilgi,

uyurken veya ibadetinde tahayyül ederken tecelli ettii surederden biri

olan bu surede Hakla snrlamay [yanlln] kalbinden giderir.

[badette tahayyül etmeye dönersek] Hz. Peygamber, kendi arzusun-

dan deil -çünkü o kendi arzusundan konumaz- Rabbinden aktard
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bir hadiste öyle der: ‘Allah'a sanki O'nu görürcesine ibadet et.’ Burada,

sanki edat gelmitir. Bu edat, hakikatleri ['n bilgisini] verir.

Hz. Peygamber cBen gerçek bir müminim’ diyen birine öyle de-

mi: ‘mannn hakikati nedir?’ Sahabe, ‘Sanki Rabbimin Ar’ ortaya

çkm, ben de ona bakyorum’ demiti. Burada da, sanki ve görme

[bakma] kelimeleri zikredilmitir. Bu cevap üzerine Hz. Peygamber

kendisine ‘Bildin, öyle devain et
5

demitir. Böylcce Hz. Peygamber, sa-

habenin bilgi sahibi olduuna tanklk etmitir. te bu dier tecellidir.

Çiinkii hayal tecellisi, duyu tecellisinden karlatrlamayacak ölçüde

daha latiftir. Bu nedenle, insann iç dünyas gibi, bu tarz tecelli hzla e-

kilden ekle girer. Ahirette ise, insann d yönü böyle olacaktr. Bir ri-

vayette, cennette bir çar bulunduu bildirilir. Bu çarda al veri ol-

maz. Oras, surederin bulunduu bir yerdir. Kim hangi sureti isterse, o

surete girer. Bu durum, dünya hayatnda insann iç dünyasnn duru-

muna benzer.

badet eden insan ibadet ettii eyi, görebilecei bir surete dönü-

türdüünde, adeta onu kalbinden gözüyle görebilecei birinin suretine

indirmitir. Bununla birlikte, bu esnada dtan bir suret söz konusu de-

ildir. Nitekim uykuda gerçekleen tecellide de durum böyledir. Öyley-

se bu tahayyül Hakk snrladnda -ki Hakkn kendisiyle snrlanaca

bir snr olamaz- [ortaya çkan kirden] temizlenmek, snrlamalardan

korkmay bilmekle gerçekleir. Söz konusu bilgi, daha önce belirttii-

miz talardr [talara ait bilgidir]. Öyleyse kalbin temizlii, böyle bir

benzetme ve smrlamadan korkmak demektir. Çünkü Hakkn ‘benzeri

yoktur.’

Talarn iki çk yerini temizledii hakknda bilginlerin görü birli-

ine vard düüncenin bâtndaki yorumu budur. Onlar, sözü geçen

görü birliine varlm konularn dnda, kimi konularda ise görü ay-

rlna dümütür. Bunlar, belirtilen yerlerden necaseti gideren sv ve

kat cisimlerdir. Bir ksmna göre, temiz olduu sürede kat ve sv her

ey her yerdeki necaseti temizler. Ben de bu görüteyim. Bir ksm ise,

su ve tala temizlenmek gibi görü birliine varlm hususlarn dnda-

ki eylerle temizlenmeyi genel anlamda reddetmitir. Daha önce su ve

tala temizlenmeyi zikretmitik.
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BÂB

Kemik ve Tezekle Temizlenmek

eriat bilginleri, kemik ve tezekle temizlenme hususunda görü ay-

rlna dümütür. Baz bilginler bunu kabul etmezken, bunlardan ba-

ka temizleyici maddelerle temizlenmeyi caiz görmülerdir. Baz bilgin-

ler, ekmek gibi yenilcbilir-saygn eyleri istisna saymtr. Bir rivayette

kemiklerin
£

cin kardelerimizin yemekleri olduu’ bildirilmitir.

Baz bilginler ise, kullanm israf saylabilecek eylerle temizlenmeyi

uygun görmemitir. Bunlara örnek olarak, altn ve yakut gibi eyleri ve-

rebiliriz. Burada israf diye snrlamalar, yeterli bir açklama deildir, Bu

konuda anlalabilir baka bir neden gösterselerdi daha iyi olurdu. Fakat

bu gibi eylere bakmak gerekir: Altn sikke haline getirilmi ve üzerinde

Allah’n ad ya da baka bir dilde olduu için Allah’n isimlerinden biri

olmasndan endie edilen bilinmeyen bir isim olabilir ya da üzerinde bir

suret bulunabilir. Bu gibi durumlarda, altn veya yakut olduu için de-

il, böyle bir nedenle kendisiyle temizlenmekten saknlr.

Baz bilginler ise, temizlenmenin sadece talarla olaca görüüm
dedir. Baz bilginler, tezekle temizlenmeyi mekruh saysalar bile, kemik-

le temizlenmeyi caiz görmütür. Bir ksm ise, temiz ya da pis her eyle

Ön ve arka çk yerlerinin temizlenebilecei görüündedir. Bu görü

sadece Taberi’ye aittir.

VASIL

Meselenin Bâtnî Yorumu

Kötü huylardan ve bilgisizliklerden her neyle temizlenmek müm-
kün ise necaseti gidermek ve temizlemek için o eyin kullanm caizdir.

Örnek olarak, iyi bir huyu veya kötü huyu, konusunun deen nedeniyle

deerli bir bilgiyi veya bulunduu mahalli temizlemekten baka etkisi

olmayan [deerli olmayan] baka bir bilgiyi verebiliriz. te Taberi’nin

çounluktan ayrlp tek kald görü böyle yorumlanabilir.
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Baz insanlar ise, temizlemede remizleneni deil temizleyeni dikka-

te alp eriata ve onun bu çerçevede ayrntlandrd eylere uyabilir.

Böyle bir insan, Allah’n dini hakkndaki kavray ölçüünce ari’nin

[maksadn anlamasna] göre hareket etmi demektir. Çünkü Allah’tan

anlamada insanlarn yaratllar farkl farkldr. Bu husus, içtihadn ger-

çekleme yeridir. Böyle bir insana göre necaset, güçlü bir kanaatle

ari’nin kasa olduuna inand eyle temizlenir. E11 uygunu budur. Bu

durum, zahirde ve batndaki hükümlerde eit ölçüde sirayet eder. Bunu

ayrntlandrmak gereksizdir.

BÂB

Necaset Nasl Temizlenir

Bunlar, ykama, meshetmek, su serpmek ve dökmektir. Kastedilen

ey, suyu necaset üzerine dökmektir. Nitekim bir rivayette u aktarlr:

Bir bedevi, mescide idrarn yapm. nsanlar kendisine barmlar. Hz.

Peygamber ise ‘Adam brakn!’ demi. Adam idrarn yapnca, Hz.

Peygamber bir kova .su getirilmesini ve idrarn üzerine dökülmesini em-

retmi.’ Bu durum, ykanma veya meshetmek veya su serpmek diye

isimlendirilemeyecek bir eylemdir. Bu nedenle [temizleme tarzlarna]

dökmeyi dc ekledik. Bilginler ise, bu lafz kullanmam ve onu ykama-

nn bir türü saymlardr. Böylece dökmek yerine ykamak lafzn kul-

lanmakla yetinmilerdir. Biz ise, bu durumu ‘dökmek’ lafzyla açkça be-

lirtmenin dalla uygun olduunu gördük. Çünkü ravi, [hadiste eylemi]

ykamak diye isimlendirmemi, dökmek lafzyla zikretmitir.

Bilmelisin ki, temizlik tarzlarnn dercccleniindcki bu farkllk,

Muhammcd ümmetine bir kolaylk olsun diye, necasetlerdeki deime-
den kaynaklanr. Amaç, necasetin belirli ya da belirsiz (mevhum, sanal,

muhayyel) varln ortadan kaldrmaktr. [Bâtn yorumuyla] Vehim ya

da göz ne ile bu niteliklerden temizlenirse, o ey temizlikte kullanlr.

Temizleyicilerden daha genel olann kullanm, özel olann kullanmn

içerir. Bu nedenle, anlayabildiyscn, özel olann kullanm gereksizleir.

Daha genel olana ykanmay örnek verebiliriz. Çünkü ykanma, daha

geneldir ve dier eyleri gereksiz hale getirir. ari ise, [temizlemek için]
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dökmü, ykam, mesh etmi ve su serpmitir. Serpmek, yaymak de-

mektir. Bütün bunlar hakknda bir takm rivayetler vardr ki, onlarn ele

alnaca yer fkh kitaplardr.

VASIL

Bu Konuda Bâtn Yorum

Konu kötü huylar ise, kendisini kullandmzda bütün kötü huylar

giderecek bir nitelik bulduumuzda, onu kullanrz. Bu durumda söz ko-

nusu nitelik, somut ya da mevhum varlyla necasederi ortadan kaldran

tüm nitelikleri kuatan ykanmaya benzer. Bu tarzn kullanm, daha uy-

gun ve daha kolaydr. Bunu kullanmak mümkün olmazsa, her bir kötü

huya ve onun varln ortadan kaldracak nitelie bakp -bakasn deil-

sadece onun ilgili olduu kötü huyu gidermek için kullanmak gerekir. Bu

meseledeki balayc açklama budur.

Temizleyiciler hususunda meshctmek, su serpmek ve bunlarn say-

s hakknda pek çok görü ayrl vardr ki, onlarn ele alnaca yer bu-

ras deildir. Allah ömür verir ve nasip ederse, er’î hükümlerin [bâtn]

yorumlan hakknda bir kitap yazmak niyetindeyim. O kitapta iki yön-

temi uzlatrmak için, bütün tarzlaryla ibadetlerin hükümlerini, bilgin-

lerin görü ayrlklarn zikredeceiz ve iki yaratlta ve iki surette, ba-

ka bir ifadeyle zahirde ve batanda eriatn [gözettii] hikmetini ortaya

koyacaz. Böylece kitap, zahir ehlini [fkhçlar] ile nispeder ve ölçüle-

ri aratran bâtmî yorumu benimseyenleri uzlatran bir kitap olur. Yar-

dmc Allah’tr. O’ndan baka Rab yoktur.

BÂB

stinca ve Tuvalete Girme Adab

Bu konuda pek çok rivayet ve emir vardr. Örnek olarak, sa elle

istinca [etmeyle ilgili yasaklama] veya küçük abdestte cinsel organ sa
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elle tutmamak, ihtiyac giderirken konumamak ve tuvalete girerken Al-

lah’a snmay dile getiren rivayederi verebiliriz. Bunlar oldukça fazla-

dr. Baz bilginlere göre, bütün bu rivayeder mendup olarak yorumla-

nabilir [rivayederdir]. Fakihlerin çounluu böyle düünür.

Meselenin bâtndaki yorumuna gelirsek, bütün bunlar zorunludur.

Hakkn emirleri söz konusu olduunda bâtndaki hüküm, zahirdeki

hüküm gibi deildir. Allah insann sadece kalbine bakar. Bu nedenle

kulun kalbini sürekli temiz tutmas bir zorunluluktur, Kalp, Allah’n

kulda bakt yerdir. eriat ise, insann dna bakar ve dünya yurdunda,

yükümlülük âleminde insann bâtnna deil, dn ve zahirini dikkate

alr. Ahirette ise bunun tersi gerçekleecektir. Orada ‘srlar ortaya çkar.’

Bununla birlikte eriat, dünya hayatndayken de belirli-özcl fiillerde in-

sann içini ve bâtnm dikkate alr. Bu fiillerin bir ksmn eriat farz

klm, bir ksmm ise tevik etmitir; bir ksm ise eriatn yaplmas ve-

ya yaplmamas arasnda serbest brakt davranlardr. Baka bir aç-

dan, eriat bu fiillerin bir ksmnn yaplmasn yasaklam, bir ksmnn
yaplmasn ise kerih saymtr. Yaplmamas söz konusu olan fiillerde

de ayn taksim geçerlidir.

eriat bilginleri, bu adaplar atasnda, büyük-küçük abdesti yapar-

ken kbleye dönmekle srt çevirmede görü ayrlna dümütür. Bu
noktada üç görü ileri sürülmütür: Bir ksmna göre, nerede olursa ol-

sun, büyük-küçük abdestini bozan kimsenin kbleye dönmesi caiz de-

ildir. Bir ksmna göre ise, genel anlamda kbleye dönmek caizdir. Be-

nim görüüm dc budur. Fakat kbleye dönmemek, daha üstün ve fazi-

letlidir. Bir ksmna göre ise, bina edilmi tuvaletlerde kbleye dönmek

caizken bo alanlarda kbleye dönmek caiz deildir. Her görü sahibi-

nin dayand bir kant vardr ki eriat bilginleri kendi kitaplarnda bu

hususlar zikretmitir.

VASIL

Meselenin Bâtnî Yorumu

Hz. Peygamber, Allah’n namaz klan müminin kblesinde bulun-

duunu ve namaz esnasnda kulun Rabbiyle yüzyüze (kar karya)

geldiini bildirdi. Kimi bilginler, ‘Allah'n bulunmas’nm nispet edildii
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kblenin, bilinen kble olduunu anlamken [baz bilginler ise] bu

bulunmakln kulun namaz esnasnda kbleye nispet edildiini anla-

mtr. Kblenin bu nispet olduunu anlayan kimseler, saygszlk anla-

mna gelecei için, ihtiyaç giderirken kbleye dönmeyi caiz görmez.

Kastedilenin namaz klann hali olduunu anlayanlar ise, ihtiyaç gide-

rirken kbleye dönmeyi caiz saymtr. Çünkü ihtiyacn gideren insan,

bilinen tarzyla namaz klan insan deildir [ki Rabbi karsnda bulun-

mu olsun].

Namazn ruhunu -ki o sürekli olarak Allah karsnda huzur ve bi-

linç sahibi olmak ve O’na yakarmaktr- dikkate alan kimselerin bütün

davranlar namaz olur. Çünkü böyle bir insan hiçbir zaman namazn

ruhundan ayrlmaz. Bunlar, sürekli olarak Allah karsnda huzur ve bi-

linç sahibi olan kimselerdir. ‘Onlar ki namazlarnda süreklidirler âyeti-

nin iari yorumunda bunlara iaret edilir. Baka hallerde deil de sadece

ihtiyaç giderirken Allah karsnda olduu fikri akima gelen kimseye ge-

len düünce ise, eytanî bir düüncedir. Böyle bir düünceye bel bala-

namaz. Böyle bir durumdaki insan, bize göre, zorunlu olarak kbleye

yönelmekten saknmaldr. Çünkü akima gelen düünce ‘eytann ame-

lidir.’ Bize ise, ‘o, eytann ameli olan bir pisliktir, ondan saknn* 16* âyetin-

de eytann amelinden uzak durmak, ve saknmak emredildi.

Baz bilginlerin ise, açk alanlarda deil, bina edilmi tuvaletlerde

kbleye dönmeyi kabul ettiklerini belirtmitik. Çünkü bina edilmi tuva-

letler ve binalar, [bâtn yorumda] toplanmlk ve bütünlük haline ia-

ret eder. Böylelikle bü hal, ilâh isimlerin bütünlüüne benzer. Her ey,

akledilir hale gelmesini salayan ilâh bir hakikat ile irtibatldr. Çünkü

madum [yok olan], tenzihle irtibatldr. Dolaysyla, bu hal sahibi [irti-

batl olduu] söz konusu hakikat yönünden Rabbini müahede etmek-

ten yoksun kalmaz. Çünkü bina ve yap buna kantnr. Böylelikle insa-

nn kbleye dönmesi ve bulunduu mertebenin hükmüne göre [dav-

ranmas] caiz olur.

Bo alanlar ise, [batnda] insann tek bana oldua durumdur.

Dolaysyla insann ihtiyacm giderirken kbleye dönmemesi için bir en-

geli yoktur. Bu nedenle insan, ari’niri sözüne hürmetin gerei olarak

saygl davranr ve kbleye dönmez. Çünkü bo alanda -kendi seçimin-

den baka- lâhî hakikati görmekten snrlayacak hiçbir hal yoktur. Kö-
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leye [kul] ise, efendisinin karsnda seçim sahibi olmak yaramaz. Allah

öyle buyurur:
‘

Rabbin dilediini yaratr ve seçer.’"46 O’nun seçtii eyler-

den biri de yaplar ve binalardr.
*Onlarn seçimleri yoktur."*

7 Baka bir

ifadeyle. Hakkn kendileri için seçmedii bir eyi kendileri seçemezler.

Dolaysyla onlar, seçme imkânna sahip deillerdir. Bilakis onlar, dince

belirlenmi snrlarda dururlar. Çünkü yasay koyan, Allah’tr. nsan, ih-

tiyaç giderirken kbleye yüzünü veya srtn dönmeyi onaylayan veya ya-

saklayan bütün rivayederi bu bak açsyla deerlendirmelidir.

Bövlece temizliin bölümlerinde ilkelerin yerini alacak hususlar

zikrettik. Temizliklerle ilgili toparlayc sözümüz u olabilir: Anlam
aklcdilir olan eylerden temizlenmek, cedelc veya burhan [vücûdî] ka-

ntlardan pislii giderecek her eyle yaplr. Çünkü amaç, temizleyen ey
temizlenen yere baka bir pislik brakmad sürece, neyle temizlenecei

deil, pisliin giderilmesidir. Temizleme arac baka bir pislik brakrsa,

söz konusu yer temizlenmi saylmaz.

Anlam bilinmeyen eylerin temizlenmesi ise, Allah’n veya pey-

gamberinin bu konuda belirledii eylere baldr. Böylece, onlarn be-

lirledii eylerle pislik temizlenir. Halt dilerse bunun anlamn ve [te-

mizlenen eyle] ilikisini sana bildirir. Allah bu ilikiyi sana bildirirse,

senin için temizlenmek, kesinlemi bir bilgiden meydana gelir. Böyle

olmazsa, yaplan ey kulluk diye isimlendirilir. Bütün sorumluluklarda

geçerli olan sebep budur. Baka bir ifadeyle kulluk, bütün yükümlülük-

leri ortaya çkaran birletirici nedendir. ‘Allah doruyu söyler ve doru yo-

la ulattrtr.
,m

Otuz dördüncü ksm sona erdi. Bununla kitabn beinci sifr’i de

bitti. Bunu otuz beinci ksm takp edecektir. Bu bölüm, namazn srla-

ryla ilgili altm dokuzuncu bölümdür.
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[FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN]
OTUZBENC KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla

ALTMI DOKUZUNCU BÖLÜM
Namazn Srlarnn Bilinmesi

Nice namaz klann namazndan yoktur pay

Mihrab görmek, yorulmak ve cefadan gayr.

Kimisi vardr, farzya da nafile bile klsa

Daima karlkl konuma halindedir.

Nasl olmaz ki! Hakkn srr, onun imamdr!

Cemaat bile olsa, hiç kukusuz, ulamtr menzile.

Namazda (baka eylemleri) yasaklayan, getirilen tekbirdir

O yoksa, kiinin (fiillerde) serbest kalmas ya da uzak durmas birdir

Namaz sona erdiren ise, (iimama) tabi isen (yanndakine) selamdr.

Çünkü namaz klan ‘isra gecesinde’ yüce (mertebeden) döner .

Bu iki makam arasnda bulunmaz bir gaye

Gaybn srlar ise hissedilmez ve görülmez.

Namaz vaktinden uyuyan var ya!

Vaktin biricii, teki ve kutbudur, o istiva etmitir.

Namazda unutma ve gaflet helal klnd

Rahman insana hatrlattnda, unuttuunu telafi eder
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Bir yere gitmek üzere birekli ise

Farz namaznn yans eksiltilir (yolcu namaz)

Sabah namazyla aham namaz ise baka!

Çünkü sabah ve akam vaktinde gizli bir sr vardr

Teklii nedeniyle, yüce çifti muhafaza et ki

lk amlnn elde ettiini elde edesin!

Yalnz klmak ile cemaatle klmak arasnda yirmi yedi (derece) vardr

Namaz klan, Tuva’da (mukaddes vadi) bulunursa.

Bayram namazn sakn unutma, onun namaznda bulun

Aydnlatc güne doupyükseldiinde.

Cuma namazna giderken aceleyle yola koyul

Yüce yarta yaranlardan olursun

ki aydnlk cismin (güne ve ay) tutulmas gerçekte

Ey yiit! Nefsinin varlnn önünde perde çlmasdr

Yamur duasna çkan kii elbisesini ters çevirir

Seni hasta eden halleri beenilenlerle deitir

te istenilen ihlasl ibadetler bunlardr

nsan için çaba gösterdiinden baka bir ey yoktu r.

Allah, Ruhu’l-kuds ile sana yardm etsin, bilmelisin d, ‘salât’ keli-

mesi, üç kiiye tamlama yaplrken iki anlamla da dördüncü bir kiiye

tamlama yaplr. Birincisi genel, kincisi, ise genel olmayan [özel] an-

lamdadr. Salât, Hakka genel anlamyla tamlama yaplr. Genel anlamda

salât, rahmet ve merhamet etmek demektir. Allah, kendisini er-Rahîm

diye niteledii gibi kullarn da onunla nitelemi ve crhamü’r-râhimîn,

‘merhametlilerin en merhametlisi’ demitir. Hz. Peygamber öyle buyu-

rur: ‘Allah merhametli kullarna merhamet eder.’ Allah öyle buyurur:

cO size salât eder
VM

Allah kendisini ‘yusalii’, yani salât edici olmakla ni-

teledi. Allah, karanlklardana çkarmakla size merhamet eder. Baka

bir ifadeyle, sapknlktan hidayete, bedbahtlktan mutlulua çkarmakla

size merhamet eder.
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Salât, müminler için dua etmek, merhamet ve mafiret dileme an-

lamyla meleklere tamlama yaplr. Allah öyle buyurur: ‘
Allah ve melek-

leri size salât eder.'"
70 Meleklerin salât etmesi, zikrettiimiz eydir. Allah

melekler hakknda öyle buyurdu: ‘Onlar iman edenler için balanma di-

ler
7171 öyle derler:

‘

Tövbe edip senin yoluna uyanlar bala ve onlar ce-

hennem azabndan koru."
77 Baka bir ayette ise, ‘onlar günahlardan ko-

ru"
73

dedikleri bildirilir. Allah’m! Hakkmzda meleklerin salih duasn

kabul eyle!

Salât, insanlara rahmet, dua ve -daha sonra zikredeceimiz üzere-

dince bilinen özel fiiller anlamnda izafe edilir. Böylece insanlk, salât

denilen eyin bu üç mertebesini kendinde toplar. Allah bize emrederken

öyle der: ‘Salât yerine getirin (ikame)."7*
Salât melek, insan, hayvan,

bitki, maden vb. gibi Allah’tan baka bütün yaratklarn her birine,

kendisine farz klnd ve belirlendii üzere izafe edilir. Allah öyle bu-

yurur: ‘Göklerde ve yerde bulunan her eyin ve kularn Allah' tebih ettii-

ni görmez misin 7 Hepsi kendi salâtm ve tebihini bilmitir."
75 Böylece Al-

lah, salât her eye izafe etmitir. Tebih, sözlük anlamyla salât demek-

tir.

Abdullah b. Ömer -ki bir Arap idi- yolculukta nafile namaz kl-

.

mazd. Bunun sebebi sorulunca öyle yant vermi: Tebih ettiimde

tamamlam oldum.’ Allah öyle buyurur: ‘Yedi gökler
,
yer ve onlarda bu-

lunanlar Allah' tebih eder. Her ey O'nun övgüsünü tebih eder" 76 Keif

sahibi olan ve bizim görmediimizi gören Hz. Muhammed’e hitap

ederken öyle buyurur: ‘Göklerde ve yerde olan her eyin: günein, ayn,

yldzlarn, dalarn, aaçlarn ve hayvanlarn Allah'a secde ettiini görmez

misin?"77 Burada Abdullah b. Ömer’in -Allah ondan raz olsun- derin

anlayna dikkat ediniz! O, yolculukta namazn yarsnn düürülmesiy-

le kulunun vazifesini hafifletmek istediini anladnda, Hakkn bu ko-

nudaki maksadna uyarak, nafile namaz klmay uygun görmemitir. -
te bu, ruhsal bir anlaytr.

Yolculukta nafile klan kimse ise, Allah’n maksadnn namaz dü-

ürmek deil, farz düürmek olduunu kabul etmi kimsedir. Yolcu

farz tam klsayd, bu durumda onun farz iki rekât, dier kld ise, na-

file olurdu. Çünkü Allah, peygamberinin diliyle, yolcuya ancak iki rekât

farz klmtr. Yolculukta nafile klan kii kendisinden sadece farz ibade-
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tin düürüldüünü kabul edince, yolculukta nafile çilmitir. ‘Hz. Pey-

gamber, binek üzerinde yolculukta nafile namaz klard.’ Böylece bu

görüü benimseyen insan, yolcudan düürülmek istenen namazn farz

namaz olduunu anlam, yolculukta nafile namaz klarken de Hz. Pey-

gambere uymutur. Çünkü Allah bize, ‘sizin için Allah'n peygamberinde

en güzel örnek vardr’17* buyurur.

Farz ve nafile ile farzlar arasnda bulunan müekked sünnetler ola-

rak, namazlar sekiz tane olduu gibi insann sorumlu organlar da sekiz

tanedir. Çünkü sfatlar diye ifade edilen nispetleriyle beraber zat sekiz

olur. Bunlar zat, hayat, ilim, irade, kelam, kudret, iitmek ve görmektir.

Sorumlu insan canl, bilen, dileyen, konuan, güç yetiren, duyan ve gö-

ren bir zattr. Sorumlu uzuvlar, baka bir ifadeyle insann kendileriyle

yapmak veya yapmamakla sorumlu olduu organlar da sekizdir: Kulak,

göz, dil, el, mide, cinsel organ, ayak ve kalp. Yaplmalar farz ve

müekked sünnet olarak tespit edilmi sekiz namaz unlardr: Be vakit

namaz, gecede vitir namaz, Cuma namaz, bayram namazlar, küsuf

namaz [güne ve ay tutulmasnda klnan namaz], yamur duas nama-

z, istihare ve cenaze namaz.

Hz. Peygamber’e salât getirmek duaya dahildir. Çünkü Hz. Pey-

gamber, ona nasl salât edeceimizi, baka bir ifâdeyle nasl dua edece-

imizi bize öretmitir. Bu meyanda, vesile ve övülmü malcam’a ula-

mas için kendisine dua etmemizi emretti. Allah izin verirse, bu bölüm-

de artlaryla tamamlanm olarak bütün bu namazlarn bölümlerini

zikredeceiz. Ayrntlarn içeriklerine ise girmeyeceiz. Çünkü böyle

yapmak konuyu uzatr. Biz, sadece temizlik bahsinde açkladmz gi-

bi, ana konular yerine geçen bölümleri zikretmek istiyoruz.

Hz. Peygamberden gelen güvenilir bir rivayete göre namaz, s-

lâm’n dayand esaslarn kincisidir. Hz. Peygamber öyle buyurur:

‘slâm be ey üzerine kurulmutur: Allah’tan baka ilah olmadna ta-

nklk etmek, namaz klmak, zekât vermek, oruç tutmak ve hacca git-

mek.’ Sahabe buradaki balacn [ve] içerdii ihtimalle, peygamberin s-

ralamay gözettiini anlamtr. Bu nedenle, hadisi ‘hac ve oruç tutmak’

eklinde rivayet edenler olduunda, meseleyi bilen sahabe buna tepki

göstermi ve ‘oruç tutmak ve hacca gitmek’ diye düzeltip orucu önce-

lemitir. Böylece Hz. Peygamberin sralamay amaçl yaptn ve ken-
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diinden ancak telaffuz ettii eyi aktarmamza dikkat çektiini anladk.

Çünkü baz âlimler, Hz. Peygamberin söyledii hadisi anlam yoluyla

aktarmay caiz görmütür.

O halde namaz (salât), slam’n dayand esaslar içinde kincidir ve

yanta ikinci gelen anlamndaki musalli kelimesinden türetilmitir. ‘Mu-

salli’ yarta öndekini takip eden demektir. Dinin ilkelerinde önde giden

kelime-i ehadet, ikinci ise namazdr. Allah, zekât namazdan sonra zik-

retmitir. Çünkü zekât temizlenme, arnma demektir. Böylece zekât

namaza uygun olmutur. Çünkü Allah namaz ancak temiz iken kabul

eder. Zekât, mallarn arndrlmasdr. Allah öyle buyurur: ‘Onu arnd-

ran, kurtulua ermitir.’179 Kastedilen, Allah’n yaratln düzenledii

nefistir. Allah, nefsi Allah’n emirlerine balanmakla temizleyenlerin

kurtulua ereceini kastetmektedir. Namazn ardarndan biri ise, elbi-

senin, bedenin ve namazn klnaca herhangi bir yerin ya da seccade-

nin temizlenmesidir. arî, zekâttan sonra ise orucu zikretmitir. Çünkü

Allah, Ramazan orucu tamamlandnda ftr zekâtn [ftra] farz kl-

mtr. Böylece geride sadece hac kalmtr.

Kukusuz tevhit ehâdetin ve namazn shhat art olan namaz te-

mizliini zikrettik. imdi ise, Allah izin verirse, bu bölümde de namaz

zikredeceiz. Önce farz namaz ve onun ayrlmaz özellii olan gerekler,

ardar; fiil ve sözlerindeki kurallar zikredeceiz. Bundan sonra ise, hal-

lerin gerektirdii namazlar zikredeceiz.

Destek ve yardm, sadece Allah’tan bekleriz!

FASIL

Vakitler

Vakitlerden söz ederken sadece namaz vakitlerini deil, ister ibade-

te ait olsun ister ibadetd olsun, vakit olmas bakmndan vakti kaste-

diyorum. Sana vaktin anlamn ve yorumunu açkladmzda ibadetler

için belirlenmi vakiderden söz etmeye balayacaz. öyle deriz:

Vakit, belirlenen eyin -ki varsaym ve takdir etmek demektir- var-

ln kabul etmeyen bir durumdaki belirlemeden ibarettir. Küre ek-
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ünde bir balangç ya da orta ya da son takdir eder ve varsayarz. O ise,

kendiliinde ve hakikatinde, bilfiil ilk olma ya orta ya da son olma du-

rumunu kabul etmez. Böylece onun hakknda kabul ettiimiz eyi, bir

varsaym ve takdir olarak kabul ederiz.

O halde vakit, balangcnda Allah’n kendisini yaratt gibi daire-

sel olmas nedeniyle zamanda takdir edilmi bir varsaym demektir. Bu

yönüyle zaman, küreler gibidir. Hz. Peygamber öyle buyurur; ‘Zaman

Allah'n kendisini yaratt ilk haline döndü.’ Bu hadiste Hz. Peygam-

ber, Allah’n zaman dairesel (daire eklinde) yarattn belirtmitir.

Vakider ise zamanda takdir edilmitir.

Allah, Ada Feleini yaratp Felek döndüünde, gün ortaya çk-

mam ve varl zuhur etmemitir. Bu durumda o, testide bulunmaz-

dan önce nehirde bulunan testi suyu gibiydi. Allah o felekte on iki var

saymsal yer belirleyip takdir edince, onlar o felekteki burçlar diye isim-

lendirdi. Allah öyle buyurur: ‘Göe yemin olsun ki
,tH" Gök (sema) de-

nilmesinin nedeni, onun yukarmzda olmasdr. c

Burçlar sahibi göe.’181

Burçlar, söz konusu belirlenmi ve varsaylm eylerdir. Bir ahs durur

ve üzerinde bu felek döner. Bu ahsta söz konusu varsaymlar kendile-

rindeki baz belirtilerle görebilecei bir göz yaratlmtr. Böylelikle, o

ahsta bu alameder sayesinde bu var saymlarn [Felekte tespit edilmi

burçlar] bir ksm dierlerinden ayrr; söz konusu alametler, burçlara

delil olarak yaratlmt. Böylece ahs, gözünü onlardan bir varsaym

[noktasna], yani alamete diker. Sonra Felek, bakan kiinin gözünü dik-

tii bu varsaylm alametle döner ve kiiden gizlenir. O ise, alamet

kendisine gelinceye kadar bulunduu yerde durur. Böylece, felee göre

deil, bakana göre, Felck’in bir dönü tamamlad anlalr. te bu

dönüü, gün diye isimlendirdik.

Sonra Allah, yedi göün dördüncüsünde Arapça’da ems [güne]

diye isimlendirilen büyük cisimli (cirm), aydnlk bir yldz yaratt. Fe-

lek, kiinin bulunduu yeryüzü perdesinin ardndan, güne vastasyla

bakan kiiye doar. Doduu yer merk [dou, doum yeri], dou
uruk diye isimlendirüir. Çünkü bu aydnlk yldz oradan domu ve

bakan kiinin içinde bulunduu havay onunla aydnlatmrr. Felee

bakan kii, kendisine yaklancaya kadar, o yldzn hareketini gözüyle

takip eder. Bu yaklama, istiva [tepe noktasnda bulunma] diye isim-
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lendirilir. Sonra, yldz istiva çizgisinden aa inmeye balar. Bu inme,

daha önce belirttiimiz gibi, günee göre deil, bakan kiiye göre saa

doru initir. Bakan kiinin gözünde günein istiva noktasndan ilk ay-

rl, ‘zeval’ (kayboluu) ve ‘dülûk’ (bat) diye isimlendirilir.

Günein cismi kayboluncaya kadar insan gözüyle onu takip eder.

Günein gözden kaybolmas bat, gözün günein kaybolup havann ka-

rardm gördüü yer ise, marip, yani bandr. Günein douundan ba-

nma kadar havann aydnlanma süresi, kendisinde k yayld için

nehar, yani gündüz diye isimlendirilir. 'Nehar nehr kelimesinden türetil

mtir. Nehr, suyun akt yatandaki yaylmas demektir. Böylece güne

diye isimlendirilen yldz dou denilen yerden yeniden douncaya kadar,

bakan kii karanlkta kalr. Söz konusu yer, günein bir önceki gün do-
duu yere bitiik baka bir yerdir ki, o derece diye isimlendirilir.

Günein harmndan doumuna kadar geçen karanlk süre, gece di-

ye isimlendirilir. O halde gün, gece ve gündüzün toplamdr. Her gün

bu yldzn doduu yerler ise, dereceler diye isimlendirilir.

Sonra, güne denilen bu aydnlk yldzn kuatc felekte takdir

edilmi ve varsaylm noktalarda derece derece yer deitirdii görülür.

Böylece bir takm doular kat eder ki, bunlar günler diye isimlendiri-

lir. Güne bu varsaym noktalarndan birini kat etmeyi tamamladnda
baka bir noktay kat etmeye balar. Ta ki, on iki burcu kat eder. Sura,

bu burçlar kat etmek için baka bir dönüe balar. Böylece her varsa-

ym noktasnn kat edilmesinin balangc ile bitimi, ay diye isimlendiri-

lirken; bütünün kat edilmesi sene diye isimlendirilir.

Ey kardeim! Gece, gündüz, ay, senenin vakider diye ifade edilen

bu eyler olduu ve vakiderin saader ve daha küçült birimlere kadar in-

dii sana açklanm oldu. Bütün bunlarn dta bir varl yoktur, onlar

bir takm nispet ve izafederden ibarettir. Var olan ise, vakit ve zaman

deil, felek ve yldzn kendisidir. Bunlar, yani vakider ise, felekte takdir

edilmi eylerdir. Zamann bu vakiderin varsayld mevhum bir ey
olduu da açklanm oldu. O halde vakit, var olan bir eyde -ki o felek-

tir- mevhum bir varsaymdr. Yldz [güne] ise, o felein ve yldzn
hareketini varl olmayan ve zaman denilen mevhum bir ey içinde

varsaydan bir takdirle kat eder.
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O halde, Allah’n bu felein altna giren mekânl varlklar için zarf

yapt zamann hakikatini sana açklam oldum. Söz konusu felekte

vakitler belirlenir ve tayin edilir. Böylece ‘öyle yaratld ve falan vakirte

ortaya çkt’ denilir. Allah öyle buyurur: ‘Senelerin hesabn örenin diye,

her eyi ayrntsyla açk\adik.
,m Kendisinden baka ilah bulunmayan

tenzih ederim!

Zamann vc vaktin anlamn Örendikten sonra, onu ezeli ören-

mede dikkate almalsn. Baka bir ifadeyle, zamann bilgisinden ezelin

bilgisine geçmeli ve intikal etmelisin. Ezel, Allah’ nitelediin ve âdeta

O’nun adna zaman saydn eydir. Snrl ve yaratlm bir varlk ol-

duun halde, senin için zaman, bu nispede dta gerçeklii olmayan gö-

reli bir durum olduuna göre, ‘Allah ezelde konutu’, ‘Ezelde buyurdu

ki’, ‘ezelinde unu takdir etti’ gibi senin veya bakasnn ifadelerinde

ezel, Allah’n varl için bir snr olmaktan kat be kat uzaktr. Senin

hakknda zamann uzad vehmedildii gibi, Allah hakknda da ezelin

uzad vehmedilir. Halbuki böyle bir düünce, akim ve doru düün-

cenin yargs deil, vehim gücünün yargsdr.

Çünkü ezel lafznn anlam, Allah hakknda balangcn olmasn

reddetmektir. Baka bir ifadeyle, O’nun varlnn balangc yoktur. Bi-

lakis O, balangcn ta kendisidir. Allah hakknda hükümran olacak bir

ilklik (evveliyer, balangç) yoknr ki, Allah onun ihatas altna girsin ve

onun nedenlisi olsun. Vehim gücünün ve aklnn verdii yarglar ayrt

et! Bu konudaki açklamalarn çou bundan kaynaklanr.

Hak ezeli olarak eyay takdir etti (denilir), fakat, ‘ezeli olarak var

etti’ denilemez. Bu ifade iki bakmdan imkânszdr: Allah’n var eden

olmas, var edilenin bulunmasna baldr. Bir ey mevcut ise, artk var

edilemez. Allah, kendisi bakmndan varlkla nitelenmemi eyi var

eder. O ise, yok olandr. u halde madum [yok] olan mevcudun, ezeli

olarak mevcut olmak özelliine sahip olmas imkânszdr. Çünkü o,

kendisini var eden bir yaratcdan var olmutur. Ezel ise, kendisiyle ni-

telenen kimseden balangc nefyetmektir [olumsuzlama]. O halde âle-

min ezeli bir varla sahip olmas imkânszdr. Onun varl, yaratc-

sndan kazanlmtr ki, o da Allah'tr

.

Âlemin ezeli olarak mevcut olduunu söylemeyi imkânszlatran

ikinci neden udur: Ezel, balangc reddetmek demektir. Hak ise, ezel
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özelliiyle nitelenmitir. O halde, âlemin varlnn ezel ile nitelenmesi

imkânszadr. Bu ifade, varln Allah’tan kazanmad halde, 'Âlem, Al-

lah'tan varlk kazand’ demene döner. Çünkü evvellik [balangç, ilk ol-

mak], âlemin ezeli olmasn ortadan kaldrmtr. Böylece âlemin bu

olumsuz nitelikle -ki o ezeldir- nitelenmesi imkânszlamlar. Onunla

nitelenen Hak için ise, ‘Hak yaratklarn ezelde yaratmtr’ denilmesi

imkânsz deildir. Burada yaratt, takdir etti demektir. Çünkü takdir

etmek, bilgiye dayanr. Bu ifadedeki yaratma var etmek anlamnda al-

nrsa, böyle bir ifade imkânszdr. Çünkü fiil, ezeli olamaz.

O halde, zamanda olduu gibi ezelde de takdir sabittir. Zaman,

varl olmayan mevhum (varl hayal ve vehimde gerçekleen) bir

eydir. Ezel de varl olmayan olumsuz (selbî) bir niteliktir. Çünkü o,

Allah’n ayn olmad gibi, Allah’tan baka bir ey de yoktur. O halde

ezel, Haktan baka ve Hak için zarf olan dta mevcut bir ey deildir.

Öyle olsayd, daha önce belirttiimiz tarzda zarf olmas bakmndan
zaman bizi snrlad gibi ezel de Hakk snrlard. Anlayasn!

Vakiderin anlamm tanmladktan sonra ibadederin vakitleriyle ne-

yin kastedildiini açklamaya geçebiliriz. badederden namazn vakitle-

rini açklayacaz.

FASIL

Namaz Vakitleri

öyle deriz: Namaz vakiderinin bir ksm belirli, bir ksm ise belir-

sizdir. Belirsiz vakit, unutann hatrlama ve uyuyann uyanma vaktidir.

Çünkü bu iki kiinin namaz vakti, unutmu ise hatrlama ya da uyuyorsa

uyand vakittir. Belirli vakit ise, ikiye ayrlr: özel (muhallas) vakit ve

ortak vakit. Özel vakit, bütün namazlarda geni vaktin ortas; sabah na-

maznn son vakti ve öle namaznn da ilk vakddir. Çünkü zikrettiimiz

vakiderde, dier dört namazn vakitierinde olduu gibi, baka bir nama-

zn ortakl söz konusu deildir. Ortak vakit, öle ve ikindi namazlar

vb. gibi iki namaz arasndaki vakittir. Bu konuda eriat alimleri arasnda



X$% Fütûhât- Mekkiyye 3

görü ayrl vardr. Allah izin verirse, ayrntl olarak tek tek namazlarn

vakiderinden söz ederken bunlar yeri geldiince zikredeceiz.

(Meselenin batndaki anlamna gelirsek) [Namaz klan anlamnda-

ki] Musalli’nin yarta ikinci gelen olduunu söylemitik. slâm’n esas-

larn belirten hadiste salât [namaz] ise, kelime-i ehadetten sonra ikinci

mertebede yer alr. Allah öyle buyurur: ‘Namaz (salât) kendimle ku-

lum arasnda ikiye ayrdm.’ Böylece Allah, namazdaki kulunu ilahi tak-

simde ikinci yapm ve farz veya nafile belirlemeksizin mudak olarak

‘namaz’ demitir. Biz ise, vaktin bir ksmnn belirli, -ki bu, deerlen-

dirmede farz ibadet vaktidir- bir ksmnn ise belirsiz olduunu söyle-

mitik. Bu da, deerlendirmede, nafile namazdr. Rabbinin huzurunda

daimi namazn klan ve hareket ve de durularnda yakaran arif, belirli

ya da belirsiz bir vakte sahip deildir. Bilalds arif, vaktin sahibidir

[sahibü’l-vakt] . Bu müahedeye sahip olmayan kimse ise, Rabbini zik-

rederkenki bilincine (huzur) göredir.

u var ki sürekli huzurda bulunan arif, bu huzurdan farz olanlar ile

Allah’n emri olmakszn gönüllü olarak yerine getirdiklerini içinde bul-

duu art ve lütfa göre ayrt etmez isç, makam eksik; sürekli huzur ha-

linde bulunduu için de hali yetkin kimsedir. Çünkü herhangi bir ba-

kmdan olan huzur deil, genel anlamda huzur, hallerden biridir. Çün-

kü özel bir bakmdan huzur, kâmil adamlara özgüdür. Birincisi, vakide-

ri ayrt etmeyen ariftir. Böyle bir arif, (Haktan gafil kalmayan) huzur

ehlindendir. Halde kendinden geçtii için, ona göre huzurun herhangi

bir yönü arasnda fark yoktur. Onun durumuna örnek olarak, insann

sebebini bilmeden tatt bir hazz verebüiriz. kinci kii ise, kâmil ve

varln hükmüne göre huzuru sürekli olan kimsedir. Örnek olarak, haz

olmas bakmndan hazz bulan kimseyi verebiliriz. Bu kii, sürekli ve

haz olmas bakmndan haz alr. Söz gelimi, bilginin tadndan ya da cin-

sel ilikinin tadndan ya da mizaca uygun herhangi bir eyin tadndan

haz alr. Bu hazz tadan kimse, söz konusu hazlar arasndaki ayrm ve

fark da bilir. Çünkü Hakkn isimleri, bilgilerin dallarna göre, her an ve

her nefeste velilerin kalplerinde farkllar. Böylece kâmil arif, her nefes

ve zamanda o nefes ve zamann kendisine özgü ismin tecellisinden ver-

dii bilgi bakmndan Rabbi hakknda sahip olmad bir bügiyi elde

eder.
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Vakitleri özel ve ortak vakitler diye ayrdmza göre, bilmelisin

ki: Bu yolda [Allah’a giden yol, tasavvuf yolu] vakit, halinde kendisiyle

olduun ey demektir. yi, kötü bilgi ve cehalet gibi hangi bir ey ile

olursan, senin vaktin odur. Dolaysyla vakit, irtibatl deildir. Zaman-

sa! vakitler de, Allah’n onlarda her ahs hakknda meydana getirdii

eye baldr. Vakitlerden özel olanlar, hükmünde herhangi bir ortaklk

bulunmadan sana gelen her isimdir. Ortak olan ise, iki ya da daha çok

yönü olan her isimdir. Birinciye örnek olarak ei-Hayy [hayat sahibi,

canl] ismini verebiliriz. Çünkü bu isim hayata özgüdür. Ayn ekilde,

el-Alîm de bilgiye özgüdür. Ortak ksm olan kincisi ise, ortak vaktin

benzeridir. Bu ksma örnek olarak, el-Hakim ismini verebiliriz. Bu is-

min el-Alîm ismine dönük bir yönü olduu gibi el-Müdebbir ismine

dönük bir yönü de vardr. Çünkü el-Hakim isminin iki hükmü vardr:

Birincisi, durumlarn konumlan hakkndaki hükmü; kincisi ise, du-

rumlar bilfiil yerli yerine koyma hükmüdür. Bir eyi yerli yerine koy-

mayan nice âlim bulunduu gibi eyay bir bilgiden deü, tesadüf eseri

yerli yerine koyan nice kimseler vardr.

Binaenaleyh el-Hakim, durumlarn konumlarm bilerek, onlan

kendi mekânlarna yerletirmeyi bilen demektir. O halde, vakti [hali]

hikmet olan kimse, ortak vakitte bulunur. el-Kâdir [güç yetiren] ve

benzeri gibi tek bir durumu gösteren isimde bulunan ise, özel vakitte

bükmüyor demektir. te bunlar, bedensel namazlarnda ortaya çkan

vakitlerine benzer olarak, manevi namazlarnda ariflerin vakitleridir.

FASIL

Öle Namaznn Vakti

Allah öyle buyurur: ‘Namaz müminler üzerine vakti belirlenmi ola-

rak farz klnd.’ 1*3 Baka bir ifadeyle ister geniletilmi ister daraltlm

olsun, namaz belirli bir vakitte farz klnmtr. Çünkü vakit belididir ve

ayette geçen mevkut kelimesi bunu zorunlu klar. O halde, farz bir na-

maz kendisi için belirlenmi vaktinin dna çkaran kimse -ri ister unu-

tan, ister hatrlayan olsun ayndr- onu asla kaza edemez ve borcunu

ödemi olmaz. Çünkü bu durumda kii, farz namaz klmamtr. Çün-
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kü vakit, o namazn shhat (geçerlilik) artlarndan biridir. Dolaysyla,

tövbe ettikten sonra nafile namazlarn artrmaldr. Yoksa bize göre,

namazn shhat art olan vakit çkt için, kaza klmas söz konusu de-

ildir.

Unutann ve uyuyann vakti ise, unuttuunu hatrlama ve uyku-

sundan uyanma vaktidir. Böyle bir insan namaz klarsa, dilin verdii

anlama göre deil fakihlerin yorumuna göre kaza namaz klan diye

isimlendirilmez. Çünkü dilde kaza eden [namaz vakti çktktan sonra

klan] ve eda eden [namaz vaktinde klan] dilde ayrt edilmez. Dolay-

syla namaz eda eden herkes, üzerindeki sorumluluu yerine getirmi

demektir. u halde o, Allah’n eda etmesini istedii eyi eda etmekle ka-

za etmitir.

Öle namaznn vaktine gelince, eriat âlimleri kendisinden önce

namaz klmann caiz olmad öle vaktinin zeval [günein tepe nokta-

sndan batmaya yönelmesi] olduunda görü birliine varm, fakat iki

konuda görü ayrlna dümülerdir: Bu iki konu, ölenin geniletil-

mi vaktinin sonu ve namaz klmann en sevap olduu vaktin zaman-

dr. Ölen vaktinin sonuna gelince; baz âlimlere göre bu vakit, her e-

yin gölgesinin kendisi kadar olduu zamandr. Bu görüü benimseyen-

lerin bir ksm, bu sürenin -ki o öle vaktinin sonudur- ikindi vaktinin

ba olduunu iddia etmitir. Baz âlimler ise, bu vaktin özellikle öle
vaktinin sonu olduunu iddia etmitir. Onlara göre, ikindinin vakti

gölgenin iki kata çkt vakittir ve gölgenin bir ile iki kat olduu süre

arasnda ölen namaznn klnmas uygun deildir.

Öle namazm klmann en uygun olduu vakte gelince; baz âlim-

lere göre, namaz yalnz klan kimse için en uygun vakit, vaktin badr.
Baz kimselere göre ise, hava çok scak deil ise vaktin balangc hem
yalnz hem de cemaatle namaz klan için üstündür. Baz bilginlere göre,

yalnz ve cemaatle klnrken, scakta ve soukta, vaktin balangc daha

üstündür. Her görüün burada zikredemeyeceimiz kantlar vardr. s-

tiva (tepe noktasnda bulunma), yapt ite bir tercih olmakszn, baka
bir ifadeyle amelini hangi niyetle yerine getirdiini tercih etmeksizin

kulun [ameline] bakma mahallinde durmas demektir: Acaba kul olmas

yönünden ameliyle yükümlü olduu kulluk hakkn m yerine getirmeyi

dikkate almtr? Yoksa bu ibadetle efendisinin ve Rabbinin hakkn ye-
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rinc getirmeyi mi dikkate, almaktadr? Bu durumda kul, herhangi bir

tercihte bulunmakszn, istiva halindedir, Güne batya döndüünde ise,

zeval bu esnada kula, rububiyetin kulluk karsnda hak ettii

nimetlendirmc karlnda Allah’a ibadet etmeyi tercih ettirir. Bu

nimetlendirme, günein doumundan istiva vaktine kadar olan süredir.

Kul, bu nimete ükür olarak Allah’a ibadet eder.

Kul, kendisinden gizlenmek ve perdelenmek isteyerek günein ze-

valine ayrlk gözüyle bakarsa, hor, muhtaç, krk ve müahedeyi talep

etmek üzere Allah’a ibadet eder. Bu durumda kul, batncaya kadar gü-

nei gözler. Batndan sonra ise, akam namaz ve afak kaybolana ka-

dar nafilelerle günein eserlerini gözler. afak batnca, günein eseri de

kaybolur. Böylece kul, dileyerek, alayarak ve yakararak, gece karanl-

nda kalr. Kul, günein yla aydnlandklar için gecenin yldzlarn

gözler ve fecrin doumuna kadar niyaz eder, Hakka yalvarr. Böylece

kul, geliin eserlerini ve duasnn kabulünü görür. Bunun için de, ükür

niyetiyle Allah’a ibadet eder. O, duasnn kabulünün eserlerini görmü-

tür: Bu nedenle sabah namazn vaktinde klar ve güne douncaya ka-

dar zikirle murakabe eder.

Güne alaca karanlndan beyazlap göz ile aydnlk arama giren

yerin buharlarnn oluturduu bakalama ortadan kalknca -ki bunlar

doal nefeslerdir- kul istiva vakrine (günein tam tepede olduu zaman)

kadar ükretmek üzere ayaa kalkar. Böylece, alaca karanlk kaybolana

kadar ükür ve sevinç ibadetini sürdürür. Bundan sonra ise, sabr, yok-

sunluk ve yaad sürece ayrl bekleme ibadetine yönelir. ii halde

kul, her zaman iki ibadet arasndadr. Çünkü o, Hz. Peygamberin ‘Gü-

nei gördüünüz gibi Rabbinizi göreceksiniz’ buyurduunu iitince,

bunu ibadetinde, yani farz ve nafile namazlarnda ükür ve yoksunluk

olarak dikkate almtr. Baka bir ifadeyle kul, nimet ve bela, sknt ve

rahatlk arasnda ibadet eder.

Mümin, korkusu ve umudu eit olan kimsedir (istiva). Dolaysyla

kul, zeval (yani, tepe noktasndan batya kayd) vaktinden afan
sökme vaktine kadar ‘Rabbine korkarak dua ederken’, fecrin doumuna
kadar günein doup istiva (tepe nokta) çizgisine varncaya kadar
cumut ederek’ düa eder. Bu umut, bundan sonra artk perde olmasn

diyedir. te, ariflerin ibadetleri böyledir.
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Öle namaznn geni vaktinin .sonu, bu vakte özgü ilahi ismin son

hükümleridir. Söz konusu isim, ez-Zahir ismi olduu gibi zevalin [gü-

nein tepe noktasndan batya yönelmesi] balangcnda farz ibadete

özgü olan da, el-Evvel (ilk) ismidir. Bu süre, her eyin gölgesi o eyin

kendisi kadar -ki bu vaktin sonudur- oluncaya dek devam eder. Kul

içinde olduu o vakitte kendisine özgü ibadeti yerine gedrip onun tam

karsnda bulunduunda bir benzeri haline gelecek ekilde ismin gere-

ini ifa ettiinde, baka bir ifadeyle ilahi ismin o vakitte kendisine özgü

bir hükmü kalmayp bütün eseri kulda gözükünce, o ismin kuldaki

hükmü de tamamlanr. Böylece öle vakti çkar ve ikindi vakti girer. Bu

ise, iki isim arasnda baka bir ismin hükmüdür. ki isim arasnda bö-

lünmeyen mevhum bir fark vardr ki, bu fark, dta mevcut olmakszn

aklda vardr. Söz konusu fark, bu iki isim arasnda berzahtr.

Hz. Peygamber sahih bir hadiste öyle buyurur: 'Dierinin vakd

girmeden bir namaz vakd çkmaz.’ Kastedilen, baka bir delilden bildi-

imize göre, dört namazdr. Çünkü sabah namaznn vakti çktnda,

güne tepe noktasaldan batmaya yönelene kadar öle namazmn vakti

girmez. Öle, ikindi, akam, yats ve sabal namazlarnn vakideri ise

böyle deildir. Bunu bilmelisin. Gün, yirmi dört saattir ve dört çeyrek-

ten oluur. Her çeyrek, alt saattir. Günein doumundan ölene kadar

olan günün çeyrei, alt saattir ve bu sürede tam olarak belirlenmi farz

bir namaz vakti yoktur. Tam olarak dememin nedeni, uyuyan ve unu-

tan kimseleri dikkate atmamdr. Çünkü vakit, namazn o vakitte gerçek-

leeceini belirlememitir. Aksine unutan için vakti belirleyen ey hatr-

lamas, uyuyan için ise, uyanmaktr. Hatrlama ve uyanma ister nama-

zn vaktinde ister baka bir zaman gerçeklesin ayndr. Bu nedenle bu

konuda ifadeyi tashih ettik ve 'tam olarak’ dedik.

Çünkü yazdm her eyde tavrm, ayn anlam gösteren lafzlardan

belirli bir lafz tercih ettiimde bunun bir nedenden kaynaklanmasdr.

Bir harf ilave etmisem, onun da bir sebebi vardr. Dolaysyla benim

maksadma göre, sözümde herhangi bir anlamszlk yoktur. Bir insan

böyle bir zanda bulunursa, onun hata sayd ey, bende deil, benim

amacmdadr. Vakit, günein tepe noktasmdan batmaya yöneldii an-

dan ikinci gündeki doumuna kadar, kendilerinde farz klnm belirli

namazlara elik eder. Farz namazlar geldiinde, hiç kukusuz kendisi

için belirlenmi vakitte meydana gelir. Gün gibi insan da, dört çeyree
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bölünmütür. Bunlarn üçü, tpk günün dört çeyreinden üçü gibi,

özel amellerle Allah’a tahsis edilmitir. nsann dört çeyrei zahiri, bât-

n -ki o kalbidir- latifesi -d o hitabn muhatab olan ruhudur- ve tabia-

tdr. nsann zahiri, kalbi ve ruhundan hiç biri, kendileriyle ilgili iba-

detten asla ayrlmazlar, ya itaat ederler ya da asi olurlar.

Dördüncü çeyrek ise, insann tabiatdr. O, günein doum zama-

nndan tepe noktasndan batmaya yöneldii vakte kadarki günün ks-

mna benzer. nsan, bu sürede serbest olarak doasyla tasarruf eder ve

ibadederde dier çeyrekleri kendisine katmak istemedikçe üzerinde bir

sorumluluk yoktur. Böylece mubah olan eyleri yapar ve'onlarn mubah

olduuna inanr. Bu durumda o, günein doumundan zeval vaktinin

balangcna, baka bir anlatmla istiva vaktine kadar namaz klan kim-

seye benzer. Dolaysyla kul, bu vakitte namazdan engellenemez. Bu

vakit, be namazdan herhangi biri için belirli-zorunlu vakit deildir.

Öle namaznn en faziletli vaktine gelince; daha önce belirttiimiz gi-

bi, bu vakit üzerinde görü ayrl vardr. Alimlerin hepsi ya da büyük

bir ksm, vaktin balangc olduunda ittifak etmi, fakat hallerinde gö-

rü ayrlna dümütür.

Bilmelisin ki: lk (balangç), eyann en faziletlisi ve üstünüdür.

Çünkü o, hiçbir eyden olumad gibi her ey ondan oluur. lk, her-

hangi bir eyden olusayd, kendisine genel anlamda ilk denilemezdi. Ay-

n ekilde, kul da böyledir: Kul, kendi varlnn ilk oluu bakmndan

deil, Rabbinin ilk oluu bakmndan Rabbine ibadete koar. Çünkü ku-

lun varlnn balangc, kendisinden önceki pek çok ilkten sonradr. Pek

çok ilk derken, sebepleri kastediyorum. Hak ise, ilk oluunun sebebi ol-

mayan lk Sebep’tir, Arif herhangi bir balangcn önceleyemeyecei bu

ilklikte Hakka ibadet ettiinde, onun ibadeti, buradan ilk yaratlmtan

kendi varlna kadar Allah’n bütün yaratklarnn ibadetine yaylr . Söz

konusu olan, var olanlarn yaratlnda etkin olan ilk olmadn

Arif, ister sorumlu uzuvlarndan özel bir nitelikle ibadet etsin ister

bütü uzuvlaryla ibadet etsin, bu durumda Allah’a faziletli vakitte iba-

det etmi demektir. Birinciye örnek, yalnz bana namaz klmak; kin-

ciye örnek ise, cemaat namaz ya da scak vakitte, baka bir ifadeyle,

korku ve mücahedesinin iddetlendii vakitte, özleminin tututuu,

vecd, kendinden geçme ve külfet halinde; ya da soukta, yani bilgisi.
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inancnn serinlii ve soukluu halinde ibadet etmektir. Hangi halde

olursa olsun ilk olmak, kul için daha faziledidir. Çünkü Allah öyle bu-

yurur: ‘Kounuz’, ‘gayret ediniz.’ Aynca, bu hale sahip olan kimseleri

övüp öyle buyurur: ‘Onlar iyiliklere koanlardr Binaenaleyh ibadet-

lerin ilk vakitlerine komak, en ihtiyad davran olduu gibi ayn za-

manda teklif halinde kullardan istenilen ey de budur. Bu saknma ve

ihtiyat nedeniyle, mubahlk ya da mendupluk ifade eden hal karinesin-

den olmakszn ilahi emir geldiinde, farza yorumlanr. Ayn ekilde,

mekruhluu ifade eden bir karineden soyut olarak geldiinde yasakla-

ma, harama yorumlanr. Emirde farzlk, yasakta ise haram hükmünden

kendilerini çkaran bir karine olmadkça, emir ve yasak ifadelerinde söy-

lediimiz görüe aykr bir durum yoktur.

Kardeim! Genel olarak vakitlerin ve tevik edilen vakiderin yoru-

munu açklam olduk. Bu açklamay ise, eriat âlimlerinin bu bahisteki

görülerini belirttikten sonra yaptk. Böyle yapmamzn amac, duyusal

varlnda zahirî ibadet ile aklndaki bâtn ibadeti birletirip, cem ve

vücud ehlinden olmandr. Çünkü Allah’n belirledii yönden Allah’a

giden yolu aradnda, yolu belirleyen Allah, senin gayen olur. Doann
hükmünden soyutlanarak nefsinin duruluu ve onun âlemine katlmak

bakmndan talep ettiinde ise, nefsinin gayesi özel olarak ruhsal âleme

katlmak olur. Buradan onun adma ruhlarn eriatlar ortaya çkar ve

gayesi Hale oluncaya kadar o eriadara göre ve onlarla sülük eder. Bu
>

durum, Allah kendisine ömür verirse böyledir; salik ölürse, Haklan ga-

ye olduunu asla bilemeyecektir.

Bu yol için kaytsz cMudak Halvet5

diye bir bölüm ayrdk; mümin

ona göre amel eder ve inanc artar; kâfir, Hakkn sfatlarn ilevsizleti-

ren (muattl), Allah’a irk koan ve münafklar gibi mümin olmayan

kimseler de, onunla ve ona göre ibadet eder. Böyle bir insan, o eserde

ortaya koyduumuz ve gerekli gördüümüz esaslara göre amel ederse,

kendüiinde gerçee uyan bir bilgi elde eder. Söz konusu bilgi, sahibi

daha önce muattladan ise, Allah’n varlna ulanmasnn sebebi, mü-
rik se Allah’n birliine inanmasnn, kâfir ise Allah’a inanmasnn, iki

yüzlü ya da kukucu ise, ihlas kazanmasnn sebebi olur. Binaenaleyh,

bu halvete girip belirttiimiz üzere bu artlarla amel eden kimse, zikret-

tiimiz sonuçlar elde eder. Bildiim kadaryla, benden önce herhangi

bir kimse böyle bir kitap yazmad, yazmsa ve bana ulamamsa, bu
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konuda suçlanamam. ‘Allah hikmeti dilediine verir.’ Çünkü tarikat eh-

linden tam keif sahibi olan herhangi bir insann bunu bildiinden

eminim. Fakat bunu zikrermemitir. Tarikat ehlinden, snrl halvetlerin

dnda bu mudak halvete dikkat çeken kimseyi görmedim. Kardeimiz,

dostumuz, EbuTAbbâs Ahmed b. Ali ibn Meymûn b. Âb et-Tevzerî,

sonra el-Msrî, imdi Mekke’de yaayan ve Kastalânî diye bilinen zat bu

konuyu sprmasayd, onu açklamak benim de aklma gelmezdi. Belki,

bizden öncekilerin aklna da gelmi, fakat soran olmad için, mudak

halvete dikkat çekmemilerdir.

FASIL-VASIL

ikindi Namaznn Vakti

eriat bilginleri, öle namaznn son vaktiyle birlikte ikindi nama-

znn balangç vakti ve ikindi namaznn son vakti hakknda görü ayr-

lna dümütür. Bu meyanda baz âlimler, ‘ikindi namaznn vaktinin

girmesi, bizzat öle namaznn çkma vaktidir’ der. Bu vakit, her eyin

gölgesinin o eyin bir kat olduu vakittir. Bu görüü benimseyenler

ise, kendi aralarnda görü ayrlna dümütür. Baz bilginler, ‘bu va-

kit, iki namazla birlikte ortaktr ve onun ölçüsü kendisinde -mukim

[yerleik, yolculuk yapmayan] ise- dört rekât* yolcu ise iki rekât namaz

klmaktr’ demitir. Baz âlimler ise, öle namaznn çkmas, ‘imdi

ikindi namaznn girmesi olan’ vakittir demitir. Bu ise, bölünmeyen

zamandr.

Gcbraü’in Hz. Pcygamber’e imamlk yaptm bildiren bir hadiste

öyle denilir: ‘Cebrail, ikinci gün öle namazn birinci gün ikindi na-

mazm kld vakitte klmt.’ Baka bir sahih hadiste ise, Hz. Pey-

gamberin öyle buyurduu bildirilir: ‘Öle namaznn vakti, ikindi na-

maznn vakti girmeden çkar.’ Baka bir hadiste ise ‘Bir namazn vakti,

baka bir namazn vakti girmeden çkmaz’ buyrulmutur. Birinci hadis,

vakitte ortakl belirtirken dier iki hadis, ‘bölünmeyen zaman’ verir-

ler ki, o da imdiki andr. Böylece ortaklk, ortadan kalkar. Burada, uy-

gulama namaz hakkndaki vakti örenmeyi güçletirdii için, söz fiilden

üstündür. Çünkü uygulama, kendi anlayna göre, sahabenin ifadesidir.
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Peygamberin ifadesi ise, sahabenin söylediine aykrdr ve onunla Ceb-

rail’in Hz. Peygamber ile birlikte namaz klmas fiiline kar hüküm

vermitir. Böylece Hz. Peygamberin sözü, ravinin yorumlad uygu-

lamann yorumcusu haline gelir. Hz. Peygamberin sözünü esas almak,

Allah’n bize emridir. Nitekim öyle buyurur: ‘Peygamber size ne verirse

onu alnz ™5

Bu ve benzeri meselelerde, bir görü ayrl tasavvur etmemek ye-

rindedir. Fakat Allah bu noktalardaki görü ayrlm, kullar için bir

rahmet, kendilerini sorumlu sayd hususta bir genilik yapmtr.
Halbuki zamanmzdaki fakihler, [Allah’n genilik yaptn] snrlam
ve âlimleri taklit edenler için eriatm genilettii eyleri daraltmalardr.

Taklitçi Hanefî mezhebinden ise, ona ‘iine geldiinde afii’nin ruhsa-

tn arama’ dedikleri gibi her mezhebin taklitçisine ayn eyi söylemi-

lerdir. te bu, dindeki en büyük kstlama ve güçlüklerden biridir. Al-

lah öyle der:
‘

Allah size dinde güçlük yaratmamtr ,

,18A

eriat, müçtehidin hükmünü kendisi ve taklitçisi için onaylamtr.

Zamanmzn fakihleri ise, bu konuda direnmi ve bu durumun dinle

oynamaya yol açacan iddia etmilerdir. Bu, onlarn tam bir bilgisizli1

idr. Halbuki -yemin olsun ki!- i, onlarn zannettii gibi deildir. Bu-

nunla birlikte onlar, kendilerinin müçtehit olmadm onaylar ve içtihat

derecesine ulamadklarn kabul ederler. Söz konusu fakihlerin imamla-

rndan, böyle bir yola girdikleri nakledilmemitir. Böylelikle, içtihat ye-

teneine sahip olmadklarm söylemekle bizzat kendilerini yalanlarlar.

Çünkü taklit edenlere yasaklamadklar ey, içtihat sayesinde olabilir.

Körlükten ve sapmaktan Allah’a snrz!

Allah, peygamberini âlemlere sadece rahmet olarak göndermitir.

Hangi rahmet bu önemli sknty, ackl durumu çözmekten daha bü-

yük olabilir? kindi namaznn çkma vaktine gelince, baz âlimlere gö-

re, her eyin gölgesinin kendisinin bir misli olduunda ikindi namaz-

nn vakti çkar. Baz âlimlere göre ise, ikindi namaz güne sararmadan

çkar. Baz âlimler ise, günein nlaryla birlikte batmasyla ikindi na-

maznn vaktinin çkacan söyler ki, ben de bu kanaatteyim. Kendile-

riyle ablaklanan Allah ehlinde ilahi isimlerde ortaklk ve ortakln bu-

lunmad isimler hakkmdaki deerlendirme daha önce zikredilmiti.

Bu deerlendirme, genel olarak bütün namazlarda dikkate alnabilir. Bu
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bölümdeki dier deerlendirme ise, bölünmeyen zaman anlamndaki an

ve günein sararmas hakkndaki deerlendirmedir.

An, iki vakti ayrt eden eydir. Bunun yorumu ise, ann iki ismi,

baka bir ifadeyle onlarn hükümlerini -ki her birinin hükmünden bir

ortaklk anlalmaz- ayran sebep olmasdr. Böylelikle iki isimden her

birinin hükmü, tek bana ortaya çkar. te bu, bize göre, ‘vakf teri-

minin tanmdr. Çünkü sülük eden insan, tam olarak hakkn yerine ge-

tirdii ve zevk, ahlâklarma ve ahlâk bakmndan gerçekletirdii bir

makamdan, elde etmek istedii baka bir makama intikal ettiinde, iki

makam arasnda bir ekilde vakfe eder [durur]. Bu vakfenin hükmü, her

iki makamn da, baka bir anlatmla ayrld makam ile ulamak istedi-

i makamn hükmünün dndadr, Salike iki makam arasndaki bu du-

ruta -ki adeta iki zaman arasndaki an gibidir-, intikal edecei maka-

mn adab ve Hakka kar nasl davranmas gerektii öretilir. Bunlar

açklandktan sonra ise, bilgi sahibi olarak, intikal ettii makamn hük-

müne girer.

Bu yolda makamlar, namaz, zekât, oruç, hac, cihat vb. gibi eriat-

taki dier amellere benzer. Bu amellerden her birinin kendine özgü bir

bilgisi olduu gibi her makamn da kendisine özgü bir adap ve davran-

vardr. Mhammed b. Abdülcabbar en-Nifferi, ‘el-Mevakf ve’l-kavP

diye isimlendirdii kitabnda bunlar açklamtr. Ben de kitabn büyük

ksmn gördüm. Söz konusu kitap, deerli bir kitaptr ve makamlarn

adab hakkndaki bir takm ilimleri içerir. Mevkf balnn altnda u-
nu söyler. Sözgelimi ilim mevkffna intikal ederken -ki o kitaptaki

mevkflardan biridir- ‘ilim mevkf [ilim dura]’ der, ardndan öyle

söylerr ‘Beni ilim mevkfnda durdurdu ve dedi ki: Ey kulum! lmin

emrine güme. Seni benden bakasna delil ol diye yaratmadm.’ Ardn-

dan ekler: ‘Bana dedi ki: Gece benimdir, okunan Kur’an için deil. Ge-

ce benim içindir, övgü ve hamd etmek için deil.’ Salik, Hakkn kendi-

sini durduu bütün makamlar tamamlayncaya kadar böyle devam

eder. Girecei makam tantldnda, o makama girer. Böylece durduu
esnada o makamda Hakkn karsnda nasl davranacan örenir. Hz.

Peygamber öyle buyurur: ‘Beni Rabbim edeplendirdi, ne de güzel

edeplendirdi.’ te bu, iki namaz arasndaki an gibidir. Allah ehlinden

zevk ehli, o makamda durdurulur, o özel günde Allah karsnda yerine
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getirmeleri gereken namazn adab verilir. Her günkü namazda da böy-

le yaplr.

kindi vaktinin çkmasnn dier snr olan günein sararmasnn

yorumuna gelince, öncelikle unu bilmelisin ki: Sararma, günee bakan

insann gözünde gerçekleip bunun etkisiyle günein nda olduu

hükmünü verdii, göz ile günein saf alglan arasna perde haline ge-

len yeryüzü buharlarndan kaynaklanan bir bakalamadr. Bunun yo-

rumu, kulun nefsinde Haklan isminin hükmünde meydana gelen geçi-

ci-nefs kaynakl düüncelerdir. Kul, bunlar saf olmayan bir ekilde,

Hakka nispet ettii gibi kendi nefsine de saf olmayan bir ekilde nispet

eder. Bu durum, edepli ve edepten yoksun herkeste gerçekleir.

Edepli olandan meydana gelmesine gelince; edepli kii,n ken-

diliinde sararmadn ve bakalamadn bilen insan demektir. Bu

bilme, ilahi ismin hükmünün saf olduunu, nefsin onun karsnda bir

hükme sahip olmadn bilmek demektir. Sararma, belki de o kiide,

örf ya da dince ayp saylan bir ismin (sonucu ve eserinin) ilimesidir.

Arif, bu eksiklii kendisine -fakat Allah’n dilemesiyle- nispet ederek

Hakkn mertebesini o hükümden tenzih eder. öyle der: ‘Hasta oldu-

umda, bana ifa veren O’dur.’
18

7

Söz konusu olan, örf bakmndan ayp

olan eydir. Böylece hastal kendisine izafe etmitir, çünkü hastalk

ona göre bir ayptr; iyi olduundan dolay da ifay Rabbine nispet

etmitir.

Bu niyetle beraber, lafzda ortaya çkan ey, onu hasta eden ilahi

ismin hükmünün izalesidir. Hz. Halil, bu kadar bilgiyi örendiinde,

kendisini hasta eden isme öyle nida etti: ‘Rabbim! Kyamet günü benim

hatam bala .’188 Burada, hata ettiini belirtmektedir. Bununla beraber,

hastal kendisine nispet ederek onu hasta eden ilahi ismin hükmüne

nispet etmemekle edepli olmak istemitir. Onun amac, örfe göre, in-

sanlarca eksik saylan eyin ilahi bir ismin hükmüne izafe edilmemesi ile

Hakkn karsnda edepli davranmaktr. Bu itiraftan ise hükmün ilahi

isme ait olduu ortaya çkar, Hz. brahim ise, söz konusu ismin mak-

saddr. Bu arif, bu meselede iki edebi birletirir: Hastal kendisine

nispet etme edebi ve bu hastaln ilahi ismin hükmünden kaynakland-

n bilme edebi. Gerçi bunu açkça belirtmemitir, fakat bu durum,

'Rabbim! Kyamet günü hatam bala’ deyiinde zmnen ve kapal
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olarak yer almtr. Burada hatann mahiyeti belirtilmemitir. Ayette

geçen yevme’d-din [din günü] ise, kyamet günü demektir.

‘Onu bana eytan unutturdu11 *9 ayetinde de ayn ey söz konusudur.

Bu ifade, Hz. Musa’nn maiyetindeki delikanlnn Musa’ya söyledii

sözdür. Gerçekte ise, bu esnada kendisinde hükümran olan ilahi bir

isim ona bunu unutturmutur. Genç [Yua] ise, unutmay o isim kar-

snda edebin gerei olarak, eytana izafe eder. Söz konusu isim, baln
canl olduunu Musa’ya haber vermesini unutturmutur. Çünkü Allah

bilgisinin takdir ettii fazla yürümeyi tamamlamak istemitir. Bu yü-

rümeyle o mesafeyi aar ve Hzr’n bulunduu mekâna ulamasn sa-

lar. ‘îzkrini takip ederek geri döndüler Baka bir ifadeyle, o mekâna

dönüp orada Hzr’ buluncaya kadar izlerini takip ettiler. Orada onu

buldular. Bu durum, devrinde yeryüzündeki insanlarn en bilgilisi ol-

duuna dair iddiasyla, bilgiyi kendisine izafe ederek Musa'nn snr
amasna kar Allah’n bir uyars ve ikazyd.

Hz. Musa bilgili olsayd, Hakkn delil olmasn -ki o ‘baln bir yol

bulmas’ olaynn aynyd- bilirdi. Fakat bunu bilemedi. Yua ise onu

anlad. Allah, Musa’ya haddi atn göstermek için, ona bunu bildir-

meyi unutturdu. Bu durum, yaratklar hakknda ilminde Allah’a dön-

dürülmez. Kssa devam eder. Hikâyede çocuun öldürülmesiyle ilgili

söylenen
‘
stedik ki’

11" ifadesinde güneinna giren sararmann yoru-

muyla ilgili hususlar vardr. Ayette zamir, ilahi isme ve Hzr’a döner.

lahi isme dönmesi, bu öldürmede ebeveyne ve çocua olan merhamet-

ten kaynaklanr. Hzr’a dönmesi ise, onun ‘ksas olmakszn masum bir

cam öldürmü’ olmasndan kaynaklanr. Dolaysyla fiilin görünüü, bir

zulümdür ve bu nedenle Hzr zamirde Allah ile kendisini ortak yap-

mtr. Fiilin görünüte Allah’a nispetinde ise, sararma, yani sayg mak-

sadyla Hzr isminin Allah ile beraber zamire ortak olmas itibariyle bir

bakalama vardr. Hzr öyle der:
‘
Ben onu kendiliimden yapmadm

.

nn

Yani Hak, bana kendisi karsnda nasl bir sayg taknmak gerektiini

öretmiti [dolaysyla kendiliimden bir ey yapmam].

Böylece, ‘an’ ve ‘günein sararmasnn yorumunu açklam oldum.

Bu yorumu iki zaman ayran an ve en-Nûr isminden safa karan

sararmay gördüün her eye uygulayabilirsin. Sözgelimi Allah
*
göklerin

ve yerin nuru5153 olduunu belirtir. Burada nur derken kastettii eyi ö-
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retmek için, Allah kendisine tamlama kabul etmeyen Mutlak Nur adn
vermeyip ‘göklerin ve yerin nuru’ demitir. Öyleyse öretim ve bildir-

me niyeti, mutlak nurun tamlama almasn salam, ‘gökler ve yer’ ifa-

desiyle nuru mudaklndan [çkararak] snrlamtr. Nurunu [yere ve

göklere] tamlama yapnca, nitelik bakmndan mutlak nur derecesinden

aa kalmtr. Allah öyle der:
‘Nurunun örnei.V9i Baka bir ifadeyle,

göklere ve yere tamlama yaplm nurunun özellii
‘

bir kandile benzer.

Benzetme, lambann ve onun maddesinin (baka bir yorumla yan
lambann yanna yardm etmesi) zikrediliine kadar sürer. Böyle olsa

bile, bir kandilinn özellii nerede, gökleri ve yeri aydnlatann
özellii nerede?

Allah, bu ayette tamiamal olarak kendisine vereceimiz isimlerde

nasl bir edebi gözetmemiz gerektiini örettii gibi tamlarriasz olarak

verdiimizde de hangi saygyla hareket etmemiz gerektiini bize bil-

dirmitir. Tamiamal isimlere örnek olaraku ayeti verebiliriz:
‘

Allah di-

ledii kimseyi kendi nuruna ulatrr.,m Burada Allah, nuru bakasna de-

il, kendisine tamlama yapmtr. Allah, lambay tamlamayla snrlan-

m nurunun bilgisine ulatran bir klavuz yapt gibi göklere ve yere

tamlama yapt nurunu da mutlak nurunun bilinmesine ulatran bir

klavuz yapt ve ifadesini öyle tamamlad: 7te Allah örnekleri böyle ve-

rir."
97 Ardndan ise, böyle örneklemelerden bizi men ederek öyle bu-

yurur: ‘Allah hakknda örnekler vermeyiniz. Allah bilir, siz bihnezsinizd
m

‘Allah’ bütün ilahi isimleri toplayan ve bütün anlamlar içeren

isimdir. Örnekler ise, belirli bir isme özgü olarak verilebilir. Toplayc-

kuatc isim olan Allah ismi için örnek verdiimizde, örnek örnekle-

nenle örtümez. Çünkü örnek özel, örneklenen ise geneldir. Bu du-

rumda ise, hiç kukusuz, bilgisizlik meydana gelir. Bu nedenle, bu ba-

kmdan [Allah ismi yönünden] örnek vermemiz yasakland. Örnein

kendisiyle örtütüü özel bir isim belirlersek, örnek verebiliriz ve bu

durumda seçtiimiz özel isim için örnek vermek geçerli olur. Allah zik-

rettiimiz ayette böyle yapm ve öyle demitir:
c
Allah.

, '9,> Bu isim için

örnek vermemi, baka bir ismi belirlemitir ki o da ‘

Göklerin ve yerin

nuru’
200

ismidir. Ardndan tamlama yaplm bu nur ismi için lambay,

örnek verdi. Baka bir ifadeyle Allah, siz de böyle yapn demitir. ‘Allah

[ismi] için örnekler vermeyiniz.’ Çünkü ben vermedim. Artk anlaynz.
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Allah, bize ve size hitabnn balamlarn öretsin! Bizi örettii adapla

edeplenen insanlardan eylesin. O, sevdiklerine kar lütufkârdr.

FASIL-VASIL

Akam Namaznn Vakti

eriat bilginleri, akam namaznn vakti konusunda görü ayrlna
dümütür: Acaba akam namaznn dier vakitler gibi geni [genile-

tilmi] bir vakti var mdr, vok mudur? Baz bilginler, akam namaznn
vaktinin geni olmayan tek bir vakit olduunu kabul etmitir. Baz bil-

ginler ise, vaktinin geniletilmi olduunu kabul etmitir. Bu vakit, gü-

nein batnmdan afak batm arasndaki süredir. Ben de, bu kanaatte-

yim.

Bu konudaki bâtn yorum udur: Bu konudaki görü ayrlklarnn

kayna, akam namaznn tek, tekin ise asl bakmndan bir olmasdr.

Bu nedenle, birlikteki ilikiyi gözetmenin gerei olarak, akam namaz-

nn tek vaktinin olmas gerekir. Namazlar ilk kez farz klndnda Ceb-

rail Hz. Peygamber’e imamlk yaparken, akam namazm iki günde ayn

vakitte kld rivayet edilir. Melek teklie ve birlie insanlardan daha

yakndr. Hz. Peygamberin bildirdii gibi, akam namaz gündüz na-

mazlarnn vitridir [tek]. Bu ise, gece namaz vitrinin ilave edilmesinden

önceydi. Hz. Peygamber, ‘Allah namazlarnza namaz kam’ buyurarak

vitir namazm zikretmitir: ‘Ey Kur'an ehli! Vitir namazn klnz’ bu-

yurur. ari, vitir namazn farzlara benzetmi ve klnmasn emretmi-

tir. Baz âlimler, vitri farzn aagsmda ve sünnetin üzerinde vacip bir

namaz sayarak terk edenleri günahkâr kabul etmitir. Bu insan meseleyi

ne güzel incelemi ve ne derin kavramtr

!

Hz. Peygamber Allah’n geceleyin klman vitir namazn emredip

onu içlerinde gündüzün vitir namaz olan akam namaznn bulunduu

farz namazlara eklediini görünce, öyle dedi: ‘Allah tektir, teki sever.’

Böylece, akam namaz gündüzün vitir namaz olsa bile, vitir namazn
gece namaznn vitri diye snrlayarak ‘Allah tektir ve teki sever’ dedi.

Baka bir ifadeyle, Allah kendisinden dolay teki sever. Bize ise, çift ola-
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lm diye, iki vitir namazn klmay emretti. Çünkü yaratlm için teklik

imkânszdr. Allah öyle buyurur: ‘Her eyi çift yarattk .’201 Mutlak birlik,

sadece Allah’a gerekir.

Hz. Peygamber, ikilemeyi kabul etmeyen teklik srf kendisine öz-

gü olsun diye, Allah’n gündüzdeki vitir namazn çift yapmak üzere ge-

cedeki vitir namazn emrettiini görmütür. Çünkü, gece namaznn

teklii gündüz namaznn tekliini çift yapt gibi Hakkn tekliini çift

yapacak baka bir ilah yoktu. Bu durum c

her eyi çift yarattk
’101 ayetinin

hükmüne girer. Allah, biri dierinin tekliini çiftletiren iki tek yaratt.

Bu nedenle Hz. Peygamber vitir namazn nafile namazlara katmayp

‘Allah namaznza namaz katt’ demitir. Kastedilen, farzlardr. Ardn-

dan onlar ümmetine emretmitir.

Cebrail’in imamlnn ardndan Hz. Peygamber’e namazn vakitle-

ri sorulmu, o da, iki gün insanlara namaz kaldrmtr. Birinci gün va-

kiderin balangçlarnda namaz kldrrken, ikinci gün içlerinde akam

namaznn da bulunduu be vakit namazn son vakitlerinde namaz kl-

drmnr. Sonra soruyu soran sahabeye öyle demitir: ‘Vakit bu ikisi-

nin [balangç ve son vakit] arasndaki süredir.’ Hz. Peygamber dier

namazlar gibi akam namaz için de iki vakit belirlemi ve onu -kendisi

tek olsa bile- çift namazlara katmtr. Akam namaz, gece namazndaki

vitri [teklii] çift yapmak üzere tekrir. Böylece akam namaznn vaktini

de dier namazlar gibi geniletmitir. Bu rivayet, Cebrail’in peygambe-

re imamlndan sonra olduu için güvenilmesi gereken bir rivayettir.

Dolaysyla, rivayeti kabul etmek gerekir.

Sahabe, Hz. Peygamber’in davranlarndan en yeniyi ve sonu dikka-

te alrd. Hz. Peygamber ‘namazlar ilk vakklerinde klmaya koard’,

doru! Fakat bu durum, namazn balama ve son vakti içeren lci vaktinin

olmadm göstermez. Peygamber bunu açklam ve tasrih etmitir. Ona

düen, sadece tebli etmek ve açklamaktr, o da görevini yerine getirmi-

tir. Allah, ona merhamet etsin ve esenlik versin. te bu ‘Hakka ve en

doru yola ulaürr’ ayetinin yorumu ve deerlendirilmesidir.
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FASIL-VASIL

Yats Namaznn Son Vakti

eriat bilginleri, yats namaznn vakti hususunda iki yerde görü

ayrlna dümütür. Söz konusu iki yer, namazn ilk ve son vakitle-

ridir. Baz bilginler, yats namaznn ilk vaktinin afan kzllnn
batmas olduunu söyler ki, ben de bu görüteyim. Bazlar ise, yats

namaznn ilk vaktinin [afaktaki] kzllktan sonra gözüken beyazln

batma vakti olduunu söyler. afak, iki tanedir ve o görü ayrla yol

açan ey de budur. lk afak, doru afaktr. Sonraki beyazlkta ise -ki

o ikinci afaktr- kuku vardr. Çünkü ikinci afak, ‘kurdun kuyruu’

gibi olan yalanc fecre benzeyebilir. Yalanc fecir, gecenin uzantsdr

ve ari onu geceden saymtr. Bu fecir göründüünde, sabah namaz

klnamayaca gibi oruç tutacak insan da yemekten men edilemez.

Bununla birlikte söz konusu fecir, göründüünde sabah namaznn k-

lnabildii ve oruç tutann artk yemek yiyemeyecei ‘açlm fecre’ de

benzeyebilir.

Bana göre cn güçlü görü, söz konusu fecrin göründüünde sa-

bah namaznn klnabildii ‘açlm fecre’ benzemesidir. Bunun nede-

ni onun kzllyla günein doumuna bitimesidir. Bu fecir, yalanc

fecir gibi karanlk nedeniyle kesilmez. Gecenin bandaki beyazlk da/

kzlla bitiiktir. Kzllk kaybolduunda, geride beyazlk kalr. Ge-

cenin parças olan fecir ile sabah aydnlnn kzll arasnda olduu

gibi beyazlk ile kzllk arasnda az bir karanlk olsayd, onu yalanc

fecre katar ve hükmünü geçersiz sayardk. Allah en iyisini bilir ya, ak-

am vaktinin giriinde beyazln kaybolmasn dikkate alan görü, en

dorusudur,

ari’nin [Hz. Peygamber] kzl afan batnmdan sonra gelen be-

yazlkta namaz kld sabittir. Bu nedenle biz de burada dururuz. Çün-

kü, her ikisi de batm veya doumunda günein etkilerinden olsa bile.

an gecenin balangcndaki beyazlk ve kzll, gecenin sonundaki

beyazlk ve kzll dikkate aldndan farkl bir ekilde dikkate alabilir.

‘Aydnlandnda sabaha yemin olsun

’

203 ayetinde kast edilen ey ise, bana

göre, kesilmesi nedeniyle uzam fecirdir. nsann nefesi de kesilir, son-

ra nefesleri birbirine bitiir.
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Yats namaznn vaktinin bitimine gelirsek, kimi bilginlere göre ge-

cenin üçte biri iken baz âlimlere göre ise gece yarma kadar sürer. Ba-

zlarna göre ise, fecrin doumuna kadardr. Ben de, bu görüteyim.

Kimin söylediini ve nerede gördüümü hatrlamasam bile, öyle bir

ifadeye rastladm: Yats namaznn son vakti, fecrin doumuna kadar

bile uyumasan, uyumadn süreye kadar devam eder.

Bu konudaki bâtnî deerlendirmeye gelirsek, yats namaznn ilk

ve son vaktini öyle yorumlayabiliriz: Allah âlemi üç mertebeye ayrd
gibi namaz vakitlerini de üç vakte ayrd. [Alemin bir mertebesi olan]

ehâdet âlemi -ki o duyu ve görünme âlemidir- gündüz namaz mesa-

besindedir. ehâdet âleminin ve duyunun salad Hakka kant olmak

ve âleme bakan isimler yönünden Hakka münacat edilir. Hz. Peygam-

ber, böyle bir konuda öyle buy-urur: ‘Allah kulunun diliyle ‘Allah kendi-

sine hamd edeni duydu'20*
der.’ Kastedilen, namazdaki hamddir. Kul, bu-

rada Hakkn yerini almtr ve bu durum, [âleme baltan isimlerden] ez-

Zâhir ismi bakmndan gerçekleir. Hak ‘kendisine hamd edeni Allah

duydu’ diyen kulun suretiyle zuhur eder. Ayn ey, Allah’n Hz. Mu-

hammed’e bir bedevi için söyledii ‘Allah'n kelamn duymas için onu

komu edin’ ayeti için geçerlidir. Bedevi, Peygamberin azndan ses ve

harfler iitecekti. Allah ise, ‘onlar benim kclammdr’ diyerek kendisine

izafe etti. Böylecc Hak, kelamn okuyan kimsenin suretiyle ehâdet

âleminde zuhur eder.

. Allah gavb âlemini ise, akl âlemi olarak yaratt. Bu âlem, yats na-

maz gibidir. Gece namaz, afak batnmdan fecrin doumuna kadar

sürer. Namaz klan kii, bu namazda gavb âlemi, akl ve düüncenin ve-

risi olan kesin kantlar ve delillerle Rabbine yakarr. Söz konusu delalet,

gece ibadetlerini yapan kimselerin bildii özel bir bilgiden kaynaklanan

özel bir delalettir. Gece namaz, perdelerle çevrelenmi srlarn ve gizli

bilgilerin sahipleri olan aklarn namazdr. Allah da, onlara bu vakte

yakan vc o âlemde bulunan ilimleri verir. Söz konusu vakit, peygam-

berlerin [ruhlarnn] ve beeri ruhlarn misal [suretlerine girmi] -ilahi

ayetleri vc ruhsal, yaknl görmek üzere yükseldikleri vakittir. Bu vakit,

balanma dileyenler, tövbekarlar, dua eden ve dilekte bulunanlar için

Hakkn istiva makamndan bize en yakn göe inme vaktidir. Binaena-

leyh o vakit, kymetli bir vakittir. ‘O namaz cemaatle klan kimse, sanki
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gecenin yarsn ibadetle geçirmi gibidir.’ Bu hadiste, ‘yatsnn vakti

gece yarsna kadardr’ diyen kimseyi [dorulayan] bir koku vardr.

Allah, manalarn duyusal suretlere inmesi demek olan tahayyül ve

berzah âlemini de yaratt. Manalar, kazanm olduklar duyusal suretler

nedeniyle gayb âleminden olmadklar gibi ehâdet âleminden de deil-

lerdir. Çünkü onlar, soyut anlamlardr ve bu surederle görünmeleri ise,

kendiliinde manaya deil, onlar alglayana ilien geçici bir durumdur.

Örnek olarak, bilginin süt, dinin kayt, imann ip suretinde görülmesini

verebiliriz.

Bu âlem, namaz vakideri içinden akam namazyla sabah namaz-

nn vaktine benzer. Bu vakider, ne gece ne de gündüzden saylabilen iki

vakittir. Dolaysyla onlar, gece vc gündüz uçlan arasndaki iki berzah-

tr. Çünkü gece ve gündüz zaman, döngüseldir. Allah öyle buyurur:

‘Geceyi gündüze, gündüzü geceye, girdirir (tekvir).
,20S [Ayette geçen]

Tckvir, sann sarlmas demektir. Gece ve gündüzden her biri dieri-

nin ortaya çkmasyla gizlenir. Nitekim Allah ‘geceyi gündüzde örter
’206

buyurur. Gündüzü de, gece gizler. Bu vakitte namaz klan kimse, tecel-

liler, tecellilerin çeidenmesi ve sahih haberlerde yer ald üzere suret-

ten surete girme hakknda berzahlar âleminin Allah hakknda verdii

kandâra göre Rabbine münacat eder. u var ki, akam namaznn ber-

zah olmas, kulun ehâdet âleminden gayb âlemine çkmasdr [çkma-

snn örneidir]; Böylece kul, teklik özelliindeki bu berzaha urar ve

oradan gayb âleminin ehâdet âlemini kabul etmesinin srlarm örenir.

Bu durumda [gayb âlemi karsnda] ehâdet âlemi, hayale suret veren

duyu mesabesindedir. Hayal duyunun verilerini fikir gücüyle alr ve

akledilirlere katar. Çünkü hayal, söz konusu eylerin duyuda sahip ol-

duklar youn surederi inceltmitir. Böylece sureder, bu berzah vasta-

syla incelir [ruhanileir]. Bunun nedeni ise, ‘akam namaznn tek ol-

masdr.’ Çünkü fiil, teke ait olabilir: Tek, gayb ve akl âlemi kendisini

kabul etsin diye, [ehâdet âleminden gelen youn] surederi incelten ve

latifletiren eydir. Akl youn suretleri kabul edemedii gibi gayb de

ehadeti [olduu haliyle] kabul etmez. Öyleyse, gayb âleminin kendisini

kabul edebilmesi için, [aradaki bir] berzahn youn ve kesif surederi la-

tifletirmesi ve seyreltmesi gerekir.
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Fecir berzahnn durumu da böyledir. O, gayb âleminin [ya da

gayb âlemine ait eylerin] ehâdet ve duyu âlemine çkmasdr. Dolay-

svla, onun hayal berzahna uramas kaçnlmazdr. Hayal berzah ise,

fecrin doumundan günein doumuna kadar süren sabah namaznn
vaktidir. Öyleyse bu vakit, gayb âleminden olmad gibi ehâdet âle-

minden de deildir. Hayal olan ve günein doumuna kadarki fecir

vakti diye ifade edilen [gayb ile ehâdet arasndaki] bu berzah, kendile-

rine gecenin ait olduu soyut-akledilir anlamlar alr. Hayal, kendi âle-

minde bu anlamlar kesifletirir ve latif ve seyrek olan söz konusu eyle-

re kendi tahayyülünden bir younluk giydirir. Artk, [hayalin younla-
trd] bu anlamlar ile duyu âlemi arasnda karlkl bir iliki gerçekle-

ir. Böylece, daha önce latif ve seyrek-ruhsal bir suret iken, duyuda yo-

un bir suret ortaya çkar. te bu, berzahn etkisinin bir yönüdür:

Aklediliri gecenin sonunda duyulura, duyuluru ise gecenin banda
akledilire çevirir. <

,

Buna öyle bir örnek verebiliriz: Bir evin aklda aklcdilir-latif bir

sureti bulunur. Hayal bu surete baktnda, kendi gücüyle onu biçim-

lendirir, ayrtrr ve akldaki latifliinden [uzaklatrarak] onu youn-
latrr. Sonra ta, toprak, kerpiç gibi yapmc-mühendisin tahayyül et-

tii bütün unsurlar toplayarak organlar onu yapmaya koyulur. Böylece

ev, daha önce dilenen her sureti kabul edebilen latif ve akdedilir bir su-

ret iken, duyuda gözün gördüü youn bir suret olarak ina edilir. Ev,

kazand snrlanmayla her surete girebilme gücünü yitirir. [Örnekle

açklanan konuya dönersek] [Suret kazandrlmasyla] Gündüzü de,

gündüzün uzunluu ölçüsünde o suretle snrlanm olarak biralar.

Ahiretteki günde olduu gibi, gündüzün bir bitimi yoksa, suretin

de bitimi olmaz. Gündüz, dünya günündeki gibi, sona ererse, suret de

günün süresine göre bu süreyle snrlanm olarak kalr. Örnekteki dün-

ya günlerine dönersek, dünya günlerinin süresi derece derecedir. Bir

gün vardr yirmi dört saatten, bir gün vardr bir aydan, bir gün vardr

bir seneden, bir gün vardr otuz seneden oluur. [Suretin snrl kald]
Belirli bir vakte kadar süren bu süre, söz konusu suretin ömrü diye ifa-

de edilir. En sonunda akam vakti gelir. Bu kez [gündüz ile gece ara-

sndaki] berzah, [duyudan]
.
ald sureti latifletirir ve seyreltir. Onu

duyu âleminden alr ve akl âlemine ulatrr. Böylece suret, geldii
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yönden tekrar latiflik ve seyreklik haline döner. te bu ‘dönen dolab’n

hareketi böyledir.

Srlarn açkladmz bu anlamlar kavrayp Örendiinde, dünya-

nn, ölümün, ahiretin bilgisini; her mahalle özgü zaman ve hükümleri-

nin bilgisini örenirsin. Allah, bize ve size hükmünü açklasn. Bizi

kendisini bilmede sabit kadem yapt kullarndan etsin!

Gece üç bölümden olutuu gibi insan da üç âlemdir. Birincisi, in-

sann duyu âlemidir. Bu, birinci üçte-birlik bölümdür. kincisi, hayal

âlemidir ki o da, ikinci üçte-birdir. Üçüncüsü ise, insann mana yünü-

dür. Bu da, yaratlnn gecesinden nasibi olan üçüncü üçte biridir.

Hak, bu ksmda iner ve ‘kulumun kalbi beni sdrd’ anlamndaki kut-

si hadiste belirtilen durum budur. ‘Allah, .sizin suretlerinize bakmaz’

ifadesi ise, birinci üçte birlik bölümdür. ‘Amellerinize de bakmaz’ ise,

ikinci üçte birlik bölümdür. ‘Kalplerinize bakar
5

ise, dier üçte birlik

bölümdür. Böylece ifade, bürün geceyi içerir.

‘Vaktin sonu ilk üçte birlik bölümdür’ diyen kimseler, duyu yönü-

ne ait üçte biri dikkate almtr. ‘Vaktin sonu gece yansna kadardr’ -ki

o ikinci üçte birin ortasdr- diyenler ise, ikinci üçte biri dikkate alm-

tr. O ise, insann hayal âlemidir. Çünkü o, latifletirme vc younla-

trmada amelin mahallidir, [Vaktin] Fecrin doumuna kadar olduunu

söyleyenler ise, insann mana âlemini dikkate almtr. Herkes, kendisi-

ne gözüken eye göre hareket etmitir. Bununla beraber, fecrin dou-

muyla yats namaznn vaktinin çktnda görü birliine varlmtr.

Öyleyse, görü birlii nedeniyle, vaktin sonunun fecrin doumuna ka-

dar olduu açktr. Vaktin günein doumuyla çkacanda da görü

birlii vardr. bn-i Abbas da bizim söylediimizi söyler: Yats namaz-

nn son vakti, fecrin doumudur.

FASIL-VASIL

Sabah Namaznn Vakti

Bütün bilginler, sabah namaznn vaktinin fecrin doumu, vaktin

sonunun ise günein doumu olduunda görü birliine varm, en fa-
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ziletli vaktinin hangisi olduu üzerinde ise görü ayrlna dümütür.

Kimi bilginler, en faziletli vaktin alacakaranlk olduunu iddia ederken

kimi bilginler, gecenin sonundaki karanln daha üstün olduunu söy-

lemitir. Ben de, bu görüteyim.

Meselenin bâtnî yorumu udur.* Hz. Peygamberin ‘Allah'n gö-

rülmesi5 hakkndaki ifadesini -ve ayeti- gözle görmeye deil, Ehl-i Sün-

net kelamcüarndan kimi aklclarn iddia ettii gibi, bilgi ve aklla gör-

meye yorumlayan kimseler, en faziletli vaktin gecenin son karanl ol-

duunu düünenlere benzer. eriatta görmeyle ilgili yer alan ifadeyi

gözle görmek eklinde anlayp gözle gönnenin ilahi kata zarar verme-

yeceim, yönün görmeyi deil [görme organ] gözü snrlayacan ka-

bul edenler ise, sabahn en faziletli vaktini alacakaranlk kabul edenlere

benzer. Alacakaranlk, günein doumu için bir rekât kald ya da gü-

nein ortaya çkmasyla birlikte selam verildii vakittir.

Buradaki sr udur: eriatta yer alan [Allah’] görmeyi gözle gör-

meye deil, bilmek eklinde yorumlayan bilginler, [namazn en üstün

vaktinin] sabah aydnln kabul edenlere benzer. eriatta kyamet gü-

nü Allah’ görmekle ilgili yer alan ifadeyi gözle görmek eklinde yorum-

layan çounluk ise, gecenin son karanln sabah namaznn en fazledi

vakti sayanlardr.

Sabah vaktinin bârn anlamndaki en güzel yorum hu olduu gibi

en genel ve en üstün yorum da budur. Bu vaktin baka yorumlar daha

vardr. Fakat zikrettiimiz yorum, bütün bâtnî yorumlarm kendinde

toplar. Halbuki bizim braktmz o yorumlar, zikrettiimiz yorumu

içermez. Bu nedenle biz, sadece bu yorumla yetindik.

‘Allah doruyu söyler ve doru yola ulatrr .’207

Otuz beinci ksm sona erdi. Onu otuz altnc ksm takip edecektir.



[FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN]
OTUZ ALTINCI KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla
J

FASIL-VASIL

Zaruret ve Mazeret Vakitleri

Baz âlimler, zarureti kabul etmiken bazlar reddetmitir. Bu ko-

nuda, bilginler arasndaki görü ayrl mehurdur.

Meselenin bâtmî yorumu udur: Fiilleri Allah’a nispet eden kimse,

zarureti reddeder. Kazanm ve yaratma yoluyla (kulun kesbi, Allah’n

yaratmas), kulun fiilini kabul edenler ise zarureti de kabul eder.

FASIL-VASIL

Zaruret Vakitleri

Zarureti kabul eden bilginler, bunlarn dört kii için geçerli [du-

rumlar] olduunda görü birliine varmtr: Birincisi, bu vakitlerde

temizlenmi ya da hayz görmü namaz klmam hayzl kadndr. kin-

cisi, yolculua çkmamken bu vakitlerde namaza yetien yolcu ya da

bu vakitte yolculuu biten yolcudur. Üçüncüsü, bu vakitlerde yetikin-

lik çama girmi çocuk, sonuncusu ise mislüman olmu kâfirdir. Bil-

ginler, baylann durumu hakknda ise görü ayrlna dümütür. Ki-

mileri baylann namaz kaza etmeyen hayzl kadn gibi olduunu dü-

ünür. Baz bilginlere göre ise, be vaktin dndakileri kaza eder.
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Meselenin bâtn yorumu udur: Zaruret vaktinde temizlenen

hayzl kadn, zorunluluk gerei yalan söylemekten tövbe edene benze-

dii gibi bu vakitte hayz gören temiz kadn zorunluluk gerei yalan

söyleyen doru sözlüye benzer.

Yolcunun ve yolcu olmayann durumu hakkndaki hükümlerin

bâtn yorumu udur: Düüncesiyle ya da zikriyle yolculuk yapan insan,

makama ulamak uruna yapt yolculuk süresindeki eksildiini ma-

kamda gözleyince kaçrd eyleri hatrlar. Anlar d, yolculuk esnasnda

[bulunduu makamda eksik kalmasna yol açan] bu eyleri yolculuk es-

nasnda unutmutur. Yerleik olan, baka bir ifadeyle makam sahibi ise,

yolculuk yaparken [makamda] yerleikken kaçrd Hak karsndaki

saygy hatrlar. Sufler ‘sedir üstüne otur, yaylmaktan sakn5

der. Ma-

kamdayken saygda yapt eksiklii ise, yolculukta gördüü güçlükler-

den [gedikler] anlar. Yolculukta karlat güçlüün makamdayken

söyledii eylerin sonuçlar olduunu anlar. Allah [Hz. Musa'nn diliy-

le] öyle buyurur: ‘Bu yolculuumuzdan bir güçlükle karlatk.’208 Daha

önce ise, baln delaletini hatrlamak üzere, bir güçlük kendisine isabet

etmemiti.

Bu vakitte yetikin olan çocuun durumunun bâtn yorumuna ge-

lirsek, böyle bir insan, bask [zorlama, icbar] altndaki kula iaret eder.

Bir rivayette belirtildii gibi, Hak böyle bir kulun ‘kula, gözü, eli,

güçleri ve organlar olduunda5

,
hiç kukusuz, baskdan çkar. Bu hal,

ilahi bir ismin hükmü altndayken, kula ulatnda, ona ait hüküm ne-

ye aittir: Altnda bulunduu isme mi? intikal ettii isme mi? Çünkü va-

kit ortaktr. ./

Zaruret halinde müslüman olan kâfirin bâtn yorumu da böyledir.

Kâfir, perdeli ksan demektir ve kskançlk ona baskn gelmitir. Allah'a

kar kskançlk geçerli deilken, Allah uruna ya da Allah için kskanç-

lk geçerlidir. Bu kul, bilhassa ‘O ilktir, sondur, zahirdir, bâtndrnw aye-

tinin anlamn kavradnda olmak üzere, ‘baka’ diye bir ey bulunma-

dn kesin olarak örenir. Sadece bu haller vardr. O, hepsinin ayn

olduu için, her [eydir]. Kim kskanacak? Kimden kskanacak? Kime

kar kskanacak? Ya da kim hakknda kskanacak? Söyleyin bana, söyle-

yin! Ben, Allah hakknda hayrete dütüm!
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Baylan kimsenin yorumuna gelirsek, baylan kii hal sahibidir. Bu
vakitte ayldnda, kendisine hangi isim hükümran olmutur? Ya da,

bu vakitteyken kendisini hangi hal almtr. Bu kimse, bu vakitte kendi-

sini hükmü altna alm olan el-Müheymin ismiyle beraberdir.

FASIL-VASIL

Namaz Klmann Yasak Olduu Vakitler

Bilginler arasndaki görü birlii ve ayrlna göre, namaz klma-

nn yasakland vakider betir. Günein doum vakti, batma vakti, tam

tepede noktas, sabah namazndan sonra ve ikindi namazndan sonraki

vakitler.

Bâtnî yorum: ‘En güzel örnek Allah'a aittir.’
210 Güne Hak, namaz

münacattr (karlkl konuma, kulun yakar). Hak tecelli ederse,

susma ve fena [beeri varln silinmesi] gerçekleir. Artk, konumak

ve münacat uygun deildir. Çünkü bu ilahi makam u bilgiyi verir: Sa-

na göründüünde, seninle konumam demektir. Konutuunda ise

görünmemitir. u var ki tecelli, surette gerçekleebilir. B durumda

ise, söz ve müahede birden gerçekleir. Müahede eden, kendisinden

fani olduunda ise, münacat doru olmaz. Allah’n peygamberi öyle

der: ‘Allah' görürcesine ibadet et. Sen O'nu görmesen bile, O seni gö-

rür.’ Bunda, bir kuku yoktur. Böylece, müahede ettii zatn kendisini

istila etmesi nedeniyle, kulun müahede esnasnda kendinden geçtiini

örendin. Dolaysyla bu esnada münacat söz konusu deildir.

Güne tam tepedeyken ise, [batm yorumunda] ondaki gölgen giz-

lenir. Gölge, senin hakikatindir. Ik, bütün yönlerden seni kuatm ve

içermitir. Dolaysyla, kendisine secde etmeni gerektiren bir ey belir-

diinde, söz konusu eyin ayns önünden, ardndan, sandan, solun-

dan ve üzerinden de ortaya çkar. Bu durumda Allah, bütün yönlerin-

den seni çeker. Çünkü sen, bütün yönlerinden nursun. ‘Namaz da nur-

dur.’ Böylece nurlar nurlara girer. Bundan dolay da namaz klnmaz.

Sabah namaznn klnmasndan günein doumuna kadarki vakit

ise, [batnî yorumda] berzah âleminden ehâdet âlemine çkma vaktin-
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dir. Namazn vakti ise, berzah âleminde deil, sadece duyu âleminde

belirlenmitir. kindi namazndan sonra namazn klnmaynn [bâtn

yorumu
J
da öyledir. Çünkü sevgilinin barna basmasnn verdii haz

sevgiliyle konumaktan al koyar. Bu haz, kiiyi kaplar ve onu [söylene-

ni] alglamaktan al koyar.

FASIL-VASIL

Namaz Klmann Yasakland Bu Vakitlerde

Klnmas Caiz Olmayan Namazlar
*

Baz bilginler, söz konusu vakiderde genel olarak bütün namazlarn

yasaklandn ileri sürmütür. Baz bilginler ise, farzlarn dndaki
sünnet ve nafile namazlar, baz bilginler, sünnetler deil, nafileler; baz

bilginler sabah ve ikindi vaktinden sonra sadece nafileler, günein do-

um ve batm esnasuda ise, hem nafile hem sünnet namazlarn kl-

namayacan ileri sürmütür. Bize göre bu vakitler, bu vakitlerde

uyandnda veya hatrladnda, uyuyan ve unutan kimse için farzlar;

kendileri için belirlenmi vakitte klmamayp kaza edileceklerinde ise na-

file namazlar içindir.

Bu konudaki bâtn yorum udur: Allah ve kulu arasndaki müna-

cat dört ksmdr. Birincisi Allah’n seni görmesi bakmndan, kincisi

senin O’nu görmen bakmndan, üçüncüsü O’nun seni senin O’nu

görmen bakmndan münacattr. Sonuncusu ise, kantlarla elde edilen

inançlarda gerçekleen ve baz aklclara ait olan münacattr. Bu yönden

insan, Allah’ herhangi bir inançta ‘görme' ya da- ‘bilme' tarznda ‘göre-

mez.’ Allah’n tikelleri bildiini reddedenlerin inancna göre, Allah da

insan herhangi bir inançta ‘göremez’ ya da ‘bilemez.’ Söz konusu in-

sanlara göre Allah, tikelin tümelde içkin olmasndan dolay, tümel ola-

rak insan görür.

Bu ise, ne bizim ne F.hl-i Siinnet’in inancdr. Allah her eyi bilir.

Bir ayette
‘

Allah'n gördüünü bilmez mi?’
2" denilir. Hz. Peygamber ise,

sahih bir rivayette öyle der: ‘Allah seni görür.’
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Bu ksmlarla ilgili bâtn yorumlarn kaynaklarna dikkatini çekmi

olduk. Sen de kendi bölümünü ören. Kim kendi bölümünü örenirse,

münacât oradan gerçekleir ya da [Tanr’nn tikelleri bilmediini iddia

eden aklclardan ise] onu imkânsz sayar. '

;

FASILLAR-VASILLAR

Ezan ve Kamet

Ezan, vaktin girdiini bildirmek ve camilerde toplanmaya çarmak
demektir. Kamet ise, ilahi münacata çarmaktr.

Bu konudaki batm yorum udur: Ezan, Hakk müahede etmek

üzere zatlarn temizlenmesi için ilahi tecelliyi bildirmektir. Kamet ise,

geldiinde tecellisi için ayaa kalkmaktr.
c0 giu insanlar âlemlerin Rabbi

için ayaa fialkar.’
1 ' 2

FASIL-VASIL

Ezann Özellikleri

Ezann dört özellii vardr. Birincisi, tekbirlerin çift, kelime-i

ehâdetierin dört, dierlerinin ise çift okunmasdr. Bu özellii kabul

edenlerin bir ksm, iki ehâdette ‘terci [nameli okuma]’ olduunu dü-

ünür. öyle ki: iki ehâdet, önce iki kere gizli okunur, sonra bir kez de

yüksek sesle iki kere okunur. Bu ezan, Mcdinelilcrin ezandr.

kinci özellik, ilk tekbirin ve iki ehâdetin dört, dier ksmlarn iki

kez okunmasdr. Bu ezan, Mekkelilerin ezandr. Üçüncüsü, birinci

tekbirin dört, dier ksmlarn iki kez okunmasdr. Bu da, Kûfelilerin

ezandr. Dördüncüsü, birinci tekbirin dört, iki ehâdetin üç, davetin

(hayye ale’l) üç kez okunmasdr. Ezan okuyan kii, ‘haydin, kurtulua

[hayya ale’l-felah]’ ksmna ulancaya kadar, ehâdet ile balar. Ardn-

dan ikinci kez, sonra ayn ekilde üçüncü kez tekrarlar. Dört kelime, -
rak olarak üç kez okunur. Bu ise, Basrallarn ezandr.
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Meselenin bâtn yorumu udur: Tekbirin çift okunmas, el-Kebir

ve cl-Ekber; dört kez okunmas ise, el-Kebir, el-Ekber isimleriyle için-

den ve dndan' büyüklenen dinseler içindir. Bu büyüklenme, [savata

dümana kar büyüklenen] Ebu Dücane olayndaki gibi, dince geçerli

olabilecei gibi böyle olmayabilir de. ki ehâdetteki dördeme ise, el-

.Evvel, el-Ahir, ez-Zâhir ve el-Bâtn isimleri içindir. Dier ksmlar ise,

sen ve Allah için iki kez okunur. Her defasnda ayn tarzda dört keli-

menin üç kere okunmas ise, -ki o belirttiimiz gibi Basrallarn tarz-

dr- birinci kez ehâdet âlemini, ikinci kez melekût âlemini bildirir. Ebu

Talib el-Mekki’ye göre ise, kincisi melekût, üçüncüsü ceberut âlemini

bildirir.

Bunu öyle açklayabiliriz: nsan ba vc kalp gözüyle Allah'n ya-

ratmak ve var etmek istedii eyler için belirti ve nian yapt sebep-

lere bakar. [Sebeplerle yaratlacak eyler likilidir] Çünkü Allah’n il-

mi, var olan eyleri birbirine balamay takdir ettii gibi [aklî] delil de

varln bir ksmnn dier ksmna dayandn gösterir. nsan, nian-

larn (eair) yüceltenleri Allah’n övdüünü ve bu davrann kalplerin

takva sahibi olmasndan kaynaklandm duyar. Nitekim ayette

‘
Allah'n nianlarn yüceltenlere gelince, bu durum kalplerin takvasndan

kaynaklanr
*213 denilir. Bunun üzerine insan, Allahu Ekber, ‘Allah en

büyüktür
5

der.

[Bunun anlam udur]: Allah’ göstermeleri bakmndan olduu

gibi Allah da kendilerini yüceltmemizi emrettii için, sebepler kendilik-

lerinde büyük olsa bile, onlar var eden ve yüceltilmelerini emreden Ya-

ratc, onlardan daha büyüktür. te bu, bir eyin dierinden üstünlü-

ünü anlatan ‘en hüyiik’ kalbnn anlamdr. Bu kalp, ‘bir eyden daha

büyük’ demektir. Bunu tamamladnda, tekbiri söyleyen bu insana se-

beplerin.deersizlii deil, kendiliklerindeki deersizlikleri ve yaratcla-

rna ihtiyaçlar gösterilir. Bu muhtaçlk, sebeplilerin sebeplere muhtaç

olmasyla ayndr. Perde gözünden kalktnda, bütün sebeplerin Yara-

tan tespih ettiini ve yücelttiini görür ve kefeder.

Allah
‘
Her ey O’tun övgüsünü tebih eder

’2H der. Bu tebih, hal [di-

liyle] deil, her eye yaraan dil tebihidir. Bu nedenle Allah, [ayerin

devamnda] ‘siz onlarn tebihi anlayamazsnz52,5
buyurur. Çünkü tebihi

duyanlardan bakalar için, her bir eyin [Allah’] tebih arac, dierin-
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den farkldr.
‘

Allah balaycdr ,1,f' Çünkü. Allah bu tebihi hal tebihi

diye yorumlayanlarn cezasn hemen vermez.
*
Allah örtendir

[gafur].*
1

7

Yani, kendileri için adeti yard [bu sayede her eyin kendi diliyle te-

bihini duyan] kimselerin dndakilerin duymamas için, söz konusu

varlklarn tebihlerini gizleyendir.

Bir rivayette, yannda sahabesi olduu halde peygamberin elinde

bulunan talanl tebih ettii [ve bu tebihin sahabe tarafndan da du-

yulduu] zikredilir. Talar; imdi de tebih etmektedir. Allah, 'duyulana

ilimesi için duyanlarn kulaklarnda adeti amn . ‘Siz onlar iri tebihini

anlayamazsnzMl\ bu tebihin hal diliyle yaplan bir tebih olduunu

iddia edenlere kar söylenmitir. Bütün âlem, [Allah’a] delil olmada

eittir. Tebihin hal diliyle gerçekletiini iddia edenler, hiç kukusuz,

‘siz anlayamazsnz’ derken Allah’ yalanlamtr.

‘Allah'n yasaklarna sayg gösterenler için bu davran Rabbinin

katnda daha hayrldr.’2 '* Baka bir ifadeyle bu davran, Allah'n nian-

larm yüceltmekten daha iyidir. Bu yorum, ayette geçen ‘daha iyi’ keli-

mesini nianlar yüceltenler ile Allah’n yasaklarna sayg gösterenleri

ayrt etmek için mukayese anlamnda kabul ettiimizde böyledir. Çün-

kü Allah’a sayg asildir. Allah, yüceltilen sebeplerden farkl olarak özü

gerei yüceltilmeyi hak eder. Çünkü bir delili aratran insan için o delil

özü gerei incelenen bir ey deildir. nsan delilin gösterdii eye git-

mek için delilden hareket eder ve ayrlr.

Bu nedenle, âlem de Allah’a bir delildir. Çünkü biz, âlemden Al-

lah’a gideriz. Hakk âleme delil yapp O’ndan âleme geçmemiz ise uy-

gun deildir ve böyle bir ey doru olmaz. [Âlemden Allah’a gidebile-

ceimizi belirten] ‘Kendini bilen Rabbini bilir’ derken peygamber sözü

ne kadar yücedir! Allah ise ‘...a bakmazlar m’220 deyip kendilerinde kal-

mak için deil, Allah’a kant edinmemiz için yaratklar tek tek sayar. -
te, Allah’n yasaklaryla Allah’n nianlar arasndaki fark budur.

Ardndan bir kez daha Allalu Eltber [Allah en büyülttür] deriz.

Bunun gayesi, üstünlük bildirmek deil, Allah’n yasam yüceltmektir.

Bu durum dilce bilinir ve anlam ‘Allah pek büyüktür’ demektir. Bu
ikinci ifade, ‘Allah undan büyülttür’ anlamna gelmez. Öyleyse Allah,

sebepleri koyan ve onlarn yüceltilmesini emreden Büyük’tür. Yüceltil-

mesi özünden ve kendisinden kaynaklanmayan bir eyin büyüklüü ge-
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çicidir ve yok olucudur. Öyleyse bir snrlama ve mukayese olmakszn,

genel anlamda Büyük, Allah’tr.

Bu ise, ezanda art koulan ikinci tekbirdir ve o bu iki tarzda [yo-

rumla] yaplr. Müezzin tekbir ifadesini dört kez okursa, tek bir tekbirin

ikilenmesi duyu ve akl bakmndan zikrettiimiz tarzda olur. Baka bir

ifadeyle dil, üstünlük lafzyla O’nu yücelttii gibi akl balumudan da

O’nu büyültür. Bu durumda insan, dille ‘Allah en büyüktür’ dedii gibi

akla göre de ‘en büyük Allah'tr’ der. Yani, Allah duyu ve akl kantna

göre en büyüktür. Ardndan, dier tekbir duyu ve akl bakmndan iki-

lenir ve müezzin ‘Allahu Ekber’ der. Allah üstünlük anlamnda olmaks-

zn Büyiik’tür. ‘Allahu Ekber.’ Yani, Allah akl bakmndan üstünlük

bildiren bir anlamda olmakszn, dince ve saygnl gerei Büyüktür.

Açk olan bir eyi bildirmek anlamndaki ezandaki tekbiri dört kez oku-

yan kimsenin müahedesi budur.

Müezzin kendisine duyuracak ekilde gizlice öyle der: ‘Ehedü en

la-ilahe illellah, chedii en la-ilahe illellah [Allah’tan baka ilah olmad-

na tanklk ederim].’ Bu esnada müezzin, kant önce içinden düünüp

ardndan onu söyleyen ve hasmnn karsnda ilan ederek dile getiren

ya da bakasna bu delilin balamn bildiren kimse gibidir. Bu durum,

bu tankl dile getiren müezzinin Allah’n bilgisinden perdelenmi ve

kendilerine konuma gücü verilmi sebepleri gördüüne tanklk eder.

Söz konusu sebepler, bilgisizlikleri nedeniyle kendiliinde hakikati alg-

lamaktan ya da gaflet perdesi nedeniyle her eyi Allah’n celaline izafe

etmek gerektiini alglamaktan perdelenmitir.

Bilgisiz ya da hafife alan kimse ise, -ki hafife almak da bilgisizliin

bir türüdür- ‘Ben sizin en büyük Rabbinizim
'221 ya da

‘
benden baka ilahnz

olduunu bilmiyorumm2 der. Bu kii, gerçekte yalanc olduunu bilen bir

yalanc olabilir. Fakat o [Firavun] ‘kavmini küçümsemi, kavmi de ken-

disine itaat etmitir.’ Bu kii ‘ben falancay nimetlendirdim’, ‘ben fa la ri-

cay idareci yapnm’, ‘ben falancaya okumay ve yazmay örettim, ben

olmasaydm hiçbir ey örenmeyecekti’ der. Sonra Allah’n ‘

Yaratan ya-

ratmayan gibi midir, düünmezler mi ?’223 veya ‘Ey insanlar! Sizi ve sizden

öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin
’224 dediini duyar. ‘Bizden önce-

kiler
5

,
var olmamza -sebep deil- ‘vesile’ olan araçlardr.
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Kur'an- Kerîm sebepler vesilesiyle deil de, sebepler sayesinde var

olduumuzu düünenlere yönelik olarak öyle der: ‘Bile bile Allah’a or-

tak komayn.'22* Allah önce sebepleri, sonra onlar vesilesiyle sizi yarat-

mtr. Müezzin kelime-i ehadeti okurken öyle der: ‘Allah'tan baka

ilah olmadna tanklk ederim.’ Baka bir ifadeyle, Allah’tan baka Ya-

ratc yoktur. Böylece insan,- Allah’n dnda kendi adna ilahlk iddia-

snda bulunan herkesin ilahim reddederek onu kendisini hak eden

için kabul etmitir. Allah ile beraber ilahlk iddiasnda bulunan bir ih-

san, Allah’a ortak koan kimse gibidir. Ezanda kelime-i ehadeti okuyan
, /

kimse ise, akl, din, duyu ve anlam bakmndan [ilahln] Allah’a ait

olduuna tanklk eder. Bütün bunlar, tpk bir kant önce tasavvur

eden kimse gibi, [öncelikle] kendisine yöneliktir. Ardndan, örenen,

iddiac, ‘Rahman Kuran' öretti
'126 veya ‘nsan yaratt, ona açklamay ö-

retti
'2,27

gibi ayetlerden habersiz olan kimselere duyurmak için yüksek

sesle okur. Böylece, sebeplerin hükmünü ortadan kaldrr. châdetin iki

ya da dört kez okunmasnn anlam budur.

Ayn durum, ‘Ehedü enne Muhammeden rasulullah’, ‘Ben tanklk

ederim ki Muhammed Allah'n peygamberidir’ ifadesi için geçerlidir.

Müezzin kaman verisiyle birlie tanklk ettiinde, [kendisini Hakka]

yaklatracak tarzda deil, bilgi yönünden bir tanklk etmitir. Çünkü

insan, bu ifadeyi söylemenin ve onun hakkndaki bilgiyi aratrmann
Allah’a yaklatracan sadece aklyla bilemez. hsann [aklyla örene-

bilecei] bilgiden nasibi, kendisinin bilme özelliiyle bilgisinden daha

üstün olacadr. Bu bilgiyi ve böyle bir bilgiye ulatran her kama bil-

gisize öretmek ve inatçy susturmak üzere açklamak, böyle bir nefsin

bunu yapmayann nefse kar bir üstünlüüdür. Çünkü akl neyin Al-

lah’a yaknlaüracan (örenme) gücü yoktur. Bu nedenle Allah ka-

andan peygamber gelmi ve Allah’a yaklamay salayacak ekilde söy-

lemeyi, gizlice ve sessizce söylediinde ifade üzerinde düünmeyi ya da

yüksek sesle okuduunda ise bakasna öretme ve onu ikna etmeyi ö-
retmitir. Böylelikle bu davran, bilgi iken ayn zamanda [peygamber

örettii için] bir ibadet haline gelir. Bilgili bir mümin ezan okudu-

unda ya da müezzin gibi ‘Muhammed'in Allah'n peygamberi olduu-

na tanklk ederim’ dediinde, bu söz, bir bügi ve ibadet olur. Sradan

insan ise, taklit ederek ve bilene uyarak söyler.
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Ezanda peygamberlik hakkndaki tankln iki veya dört kez

okunmann hükmü ise, tevhit tanklm hükmüyle belirttiimiz merte-

belerde birdir. Müezzin dört kelimeyi de her defasnda ayn tarzda ol-

mak üzere Basrallarm ezan gibi üç kez okursa, birinci kerede onlar bi-

lerek, ikinci defada öreterek -çünkü ilan etmektedir- üçüncü defada

ise, ibadet olarak söylemektedir. Bütün bunlar bilme, öretme ve iba-

dettir.

Bavsrallar, Kûfeiiler, Hicazllar ve Medineliler arasndaki yegâne

görü ayrl, üç kez okuma ve okumann ayn tarzda olmasdr. Bütün

bunlar, tpk güne tutulmas içi klnan namazdaki [küsuf] görü ayr-

lklar gibi, hepsi sünnettir ve insan serbesttir; Diledii tarzda okur. Bi-

zim görüümüz budur.

Allah iki ehâdetten [kelime-i tevhit ve peygamber hakkndaki ta-

nklk] sonra lci kere ‘haydin namaza’ demeyi emretti. Birincisiyle ken-

dimizi, kincisiyle bakasn davet ederiz. Bunun anlam, Rabbiniz ile

münacata yönelin demektir. Bunun için temizlenin, ilk okunuta mes-

citlere geliniz. Mescitte bulunan için bu ifade ikinci kez okunduunda,

‘kalplerinizi temizleyin ve Rabbinizin huzurunda bulunun’ denilir.

Çünkü onun evindesiniz ve O’na yakarmak için kendisine yöneldiniz.

Ayn ey, ‘haydin kurtulua’ ifadesinin iki kez okunmasndaki iki

yorum ve deerlendirmeye göre geçerlidir. Müezzin, mescidin dnda-
kine ve mescittekine, kendisine ve bakasma ‘sizi azabndan nimetine,

perdesinden tecelli ve görmesine ulatracak eyi yapmaya kounuz’ der.

kinci kez okunduunda ise, ‘sizi nimette ve müahedenin hazzmda sü-

rekli yerletirecek eyi yapmaya yöneliniz’ der.

Ardndan müezzin ‘Allahu Ekber, Allahu Ekber’ der. Bunu, hem

kendisi hem bakas için hem mescitte bulunup namaz bekleyen ve

hem de mescidin dnda iiyle ilgilen kii için söyler. [Kendi iiyle ilgi-

lenen kimseye yönelik olarak] Müezzin ‘Allah içinde bulunduunuz i-

ten daha büyüktür’ der. Baka bir ifadeyle Allah, ‘haydin ifadesiyle size

emredilen namaza, kurtulua ve bekaya yönelmekten engelleyen ileri-

nizden yüceltilmeye daha layktr’ der.

Müezzin ikinci tekbiri dört kez okumaz, çünkü o birinci gibi de-

ildir. kinci tekbir ve ‘haydin’ [hayya ak] ifadelerinin amac, bu yakn-

lktr. Akl ise, onu tek bana alglayamaz. Bu yaknlk, sadece eriat ta-
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rafndan bildirilebilir. Bu nedenle müezzin, ‘hayye ale’yi ya da ikinci

tekbiri dört kez okumaz; kendisine ve bakasna, mescitte bulunana ve

bulunmayana hitap ettii için, iki kere okur.

Müezzin c
La-iIahe illellah, Allah’tan baka ilah yoktur’ der ve ezan

mutlak birlikle bitirir. Ezan, içlerinde kula ait saylan fiillerin de bulun-

duu pek çok durumü içerir. Namaza çarlan insann içinde bu fiilleri

sadece gerçekte kendisine ait olduklar için yapmaya çarld duygusu

meydana gelebilir. Çaran [müezzin] da ayn duyguya kaplabilir. Böy-

lece, baz kimselerin [Eariler] zannettii gibi, yaratmak bakmndan fii-

li kendisine nispet etmesinden korkulur. Allah ise, yaratma sadece ken-

disine özgü olsun diye, bu fiili de [ya da insan] mutlak birliini göste-

ren kantlardan biri yapmtr. Nitekim öyle buyurur:
‘
Yaratan

,
yarat-

mayan gibi midir ? Düünmez misiniz?™

Bu duygu, her insann içindeki gizli ilâhlk olduu gibi ayn za-

manda Allah’n balad ‘gizli irk’tir. Böylece ezan, iki, üç ya da dört

kez okunmakszn, birlemeyle sona erdi. te bu, peygamberlerin Al-

lah’dan ve Allah katndan getirdikleri mutlak birliktir. O, ‘Allah'n pey-

gamberinin ve önceki bütün peygamberlerin söyledikleri en üstün ke-

limedir.’ Böylece bütün dinleyiciler, Allah’tan baka ilâh olmadnn
farkna varr. Müezzin de, salt birlii istedii için, Hakk birler. Her

ezanda tevhide ilave edilen ey merudur.

Sabah ezannda sevabn belirtilmesine gelince -ki o müezzinin ‘na-

maz uykudan daha hayrldr’ demesidir-, baz insanlar bunu meru
ezann bir parças sayp dikkate almken, baz insanlar onu Hz.

Ömer’in bir eylemi sayarak dikkate almam ve benimsememitir. Biz

ise, Hz. Ömer’in fiili olsa bile, din bakmndan on kabul ediyoruz.

Çükü ari [Peygamber],
cKim iyi bir adet balatrsa’ ifadesiyle onu

onaylamtr. Biz, o ifadenin dince geçerli iyi bir adet olduundan ku-

ku duymuyoruz. Bu yorumla ‘namaz daha hayrldr’ ifadesi ezann

sünnet olan bir parçasdr. Baz kimselere göre ise, ‘sünnet, peygamber

zamannda yaplm, onun bildii ya da onayladdr’ veya ‘bizzat pey-

gamberin sünnet yapt eydir.’ Böyle düünen kimselere göre, bir ey
bu özellikte, ise ‘sünnet’ saylabilir. Yine de, burada dikkate alnacak bir

görü ayrl olmad gibi bü deerlendirme de bizim görüümüze za-

rar vermez.
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Ezana
c

en hayrl amele geliniz’ ifadesini eklemeye gelince, bu da,

Hz. Peygamber zamannda yaplm ise kabul edilebilir. Bir rivayette,

Hendek savanda ezan böyle okunmutu, insanlar hendek kazarken

namaz vakti gelmiti. Namaz, bir hadiste yer ald gibi, en önemli itir.

Bunun üzerine müezzin ‘haydi en hayrl amele, hendektelcilerP diye

bard. Dolaysyla bu ifadeyi ezandan sayan kimse hata etmemi, bila-

kis rivayet doru ise, ‘kim iyi bir adet balatrsa, onu ileyenlerin ödü-

lünü alr’ hadisine uymu demektir. Bunu mekruh görenler ise, sadece

taassup nedeniyle mekruh saym ve kabul edenlere kar insafl dav-

ranmamtr, Nefislerin tuzaklarndan Allah’a snrz.

FASIL-VASIL

Ezann Hükmü

Baz bilginler ezan okumann vacip, bazlar güçlü sünnet olduu-

nu iddia etmitir. Vacip olduunu iddia edenlerin bir ksm, ou herke-

sin yerine getirmesi gereken bir farz sayarken bir ksm ise, baz kimse-

lerin yerine getirmesiyle sorumluluu kalkan farz [farz- kifaye] saym-

tr. Bir ksm ise,. ezann sadece Cuma namaz klman camilerde farz ol-

duunu ileri sürmütür ki, mam Malik’in görüü budun Kendisinden

gelen bir rivayette ise, Malik ezan güçlü sünnet saymtr. Yalnz klan

kimseye ise, ezan ne sünnet nc farz saymtr. Baz bilginler, ezam her-

kese farz saymken baz bilginler yolcu olsun veya olmasn cemaatle k-

lan herkese farz saymtr. Bazlar ise, sadece yolculuktaki insana farz

saymtr. Bazlar ise, yalnz klana ve cemaatle klana sünnet olduunu

iddia etmitir. Bu görüteki bilginler, cemaatte klanlar için ezan güçlü

sünnet saymtr.

Bütün bilginler, ezann ehirde güçlü sünnet veya farz olduunda
a •

görü birliine varmtr. eyhimiz Ebu Abdullah b. As -Ibiliye müez-

ziniydi (dellal)- de bu görüteydi. Kendisinden bunu defalarca duy-

dum. öyle derdi: ‘Bir ehir halk ezan okumamak ya da bir sünneti

topluca brakmak hakknda görü birliine varrsa, onlarla savamak

farzdr.’ Bu görüüne ise öyle bir hadisten kant getirirdi: Allah’n pey-
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gambcri bir toplulukla savaaca zaman, sabah beklerdi. Ezan duyarsa

savamaz, duymazsa hücum ederdi.’

Bu konunun bâtn yorumu udur: Herkesin görevi, eriat ortaya

konulduktan sonra kendisini ve bakalarm Allah’a itaat etmeye davet-

tir. Hz. Peygamber Malik b. Hüveyris ve arkadana öyle demiti:

‘Yolculuktayken ezan okuyun ve kamet getirin.’ nsan, Allah’n kendisi-

ni yaratt andan itibaren dünyada ve ahirette yolculuktadr. nsann

hiçbir zaman yerleik olmas uygun deildir, insan tek bir nefesten fazla

yerleik [ayn zamanda kendi varln sürdüren] olsayd, Allah’n onun

hakkmdaki fiili ilevsiz kalrd. Allah ise, her nefes yaratklar hakknda

‘bir itedir.’ Söz konusu i, her varlkta özel bir ekilde bulunan Hakkn

bir eseridir.

Allah gidi ve büyük eserlerini göstersin. Onu bilenler Allah katnda

ne kadar deerlidir! Dünya ve ahirette nefeslerini kontrol etmekten

mahrum kalan kimse pek çok hayr kaçrmtr.

FASIL-VASIL

Ezann Vakti

Bilginler, sabah namaznn dndaki namazlarda vakit girmeden

ezan okunmayaca konusunda görü birliine varmtr. Sabah nama-

znda ise görü ayrl vardr. Baz bilginler bunun caiz olduu görü-

ündedir. Baka bir ifadeyle, fecirden önce sabah namaz için ezan oku-

nabilir. Baz bilginler ise, bunu kabul etmemitir. Ben de bu görüte-

yim. Çünkü vakitten önce okunan ezan, bana göre namazn vaktinin

girdiini bildirmek anlamnda bir ezan deil, ezann formunu zikret-

mekten ibarettir.

Bilal, gece ezan okurdu ve Hz. Peygamber Ramazan aynda ya da

baka bir vakitte oruç tutmak söz konusu olduunda ‘Bilal’in ezan sizi

yemekten ve içmekten engellemesin’ derdi. ‘Çünkü Bilal gece ezan oku-

yabilir. [Peygamberin dier müezzini olan âmâ] Ümmü Mcktûm ‘ezan

okuvuncaya kadar yiyin ve için.’ Ümmü Mektûm âmâ bir adamd ve

‘sabah oldu, sabah oldu’ denilinceye kadar, ezan okumazd.
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Bence ezan, vakit girdikten sonra okunabilir. Baz bilginler, sabah

namaz için iki ezan gerektii görüündedir: Biri vakitten önce, dieri

vakitten sonra. Ebu Muhammed b. Hazm ‘sabah için vakitten sonra bir

ezan gerekir’ demitir.

Bu konunun bâtn yorumu udur: Nefislerin Allah’a çarlmas,

gerçekte Allah’tandr. Varlklar tarafndan çarlmalar ise, gafil veya

bilgisizlere göredir. Onlar, kendileri farknda deil iken, ilahi isimlerin

altnda ya da ilahi yönlendirmenin altnda bulunan kimselerdir. Bu ne-

denle ‘gerçekte’ dedik.

Vaktin, baka bir eyin kendisinde hükümran olamayaca bir oto-

ritesi vardr. Bu nedenle, hükme konu olan kimsede vaktin otoritesinin

ortaya çkmas gerekir. Bu ise, o vakte özgü ilahi isimdir. Müezzinin

farz olacak ekilde insanlar namaza çarmas, ancak vakit girdikten

sonra söz konusu olabilir. Bu durumda müezzin ‘basiretli bir ekilde

Allah’a çaran’ kimselerden olabilir. Çünkü ezan, her vakte uygun özel

bir duadr.

Müezzin vakti gelmeden insanlar [namaza] çardnda, insan bir

bilgisizlie düer. Çünkü müezzin, onu [bulunduu vaktin] hükmünün

etkisinden çkaracak bir eyle çarmtr. Ezan dinleyen insan, o hük-

mü içinden gözetmekteydi. Dolaysyla, bulunulan vakitte hangi ilahi

ismin vaktin sahibi olduu belli olsun diye, vakit girdikten sonra ça-

rlmak gerekir. Baknz! el-Mün’im [nimetlendiren] isminin hükmü

girmezden önce, ükretmen geçerli midir? çinde bulunduun vaktin

[ya da hal] nimet olup sende bulunmakla vakti girdiinde, el-Mün’im’e

ükretmeye çarlrsn.

Sabah namaz hakknda ise, görü ayrl olmutur, bunun nedeni

dinleyenin ari’in bu hatrlatmadaki maksadnn ne olduunu bilme-

mesidir. Çünkü o, dier namazlarn aksine, vaktin sahibi için bir çar-

dr. Çünkü gece uyku vakti olup insanlar uyuduundan, uyanmalar

için dier çar art koulmutur. Öyleyse bu çar, uyanmak ve ilk vak-

tinde sabah namazn klabilmek için hazrlanmak için bir çardr. Do-

laysyla namaz vakti girmezden önceki ezan, bir tevik ve harekete ge-

çirme çarsdr. Bu çar, namaz için belirlenmi ezann tarznda kabul

edilmitir. Bunun anlam, ‘uyarlmanz ve farkna varmanz için, sizi

namaz için çardk’ demektir.
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Namaz vakti girdiinde ise, vaktin girdiini bildirmek arttr. Bu-

nun nedeni, duyanlarn vaktin balangcnn girdiini bilmemeleridir.

Çünkü vaktin girdii, insanlarn çou için belirsizdir. Çünkü ‘insanlarn

çou bilmez.’ Böylelikle, vaktin girdiini belirten ezan sayesinde vaktin

girmi olduunu örenirler.

Ayn ey, [etkisi altnda bulunduu] ilahi ismin hükmünden haber-

siz insana göre meselenin bâtnî yorumunda da geçerlidir. Davetçi, onu

yönlendiren ilahi bir hükmün altnda bulunup Allah’tan baka kimsenin

giiç ve kuvvet sahibi olmadn belirtmekle söz konusu inam gaflet

uykusundan uyandrr. Gaflet uykusundan uyanp aklyla düündüün-

de, hangi ismin vaktin [hal] sahibi olduunu anlar. Böylece kii, hak-

knda bu ilahi ismin hakikatinin gereine göre o isme kulak verir. Allah

öyle buyurur: ‘Ak! sahipleri öüt alsn diye.™
9 Baka bir ayette ise

c

Ha-

trlat, çünkü hatrlatmak müminlere fayda verir
™0 buyurur.

Sabah namazndan önceki ezann, vaktin girdiini bildiren meru

ezan deil, ezan formunda bir hatrlatma ve çar olduu kanaatine

varmamzn nedeni, Hz. Peygamber’in ‘Bilal gece çarr’ deyip ‘ezan

okur’ dememi olmasdr. Kuku gerçekletiinde de Ümmü Mektûm

için ‘nida eder
5

demitir. Çünkü Ümmü Mektûm amâ idi ve ‘sabah ol-

du’ denilmeden ezan okumazd. Yani, sabahn yaklat ona bildirilirdi.

Bu hadisi rivayet eden kii öyle der: ‘Bilal’inki ile Ümmü Mektûm’un

nidas arasnda birinin inip dierinin çkmas ölçüsünde bir süre vard.’

Hz. Peygamber Ümmü Mektûm’un ezann da bu ihtimalden dolay

[ezan yerine] ‘nida’ diye isimlendirdi. Arap dilinde fasihlik, ayn ba-

lamda ayn sözlerin kullanlmasnda ortaya çkar. Hz. Peygamber Bilal

için ‘geceleyin nida eder’ dedii için, Ümmü Mektûm hakknda da ‘nida

eder’ kelimesini kullanmtr.

Vardmz görüü bn Ömer’in hadisi destekler. bn Ömer ‘Büal

fecrin doumundan önce ezan okurdu’ demi ve böylece durum kan-

tyla onu [nida yerine] ‘ezan’ diye isimlendirmitir. Hadisin devammda

öyle der: ‘Hz. Peygamber Bilal’a dönüp ‘Dikkat ediniz! Kul uyuyor5

diye nida etmesini emretmitir.’ Böylece, insanlara namaz vaktinin he-

nüz girmediini bildirir. Çünkü meru ezan, namaz vaktinin girmesi

nedeniyle okunabilir. Bilal’n [okuduu eyde] ezan kastettii ve du-
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yanlarn vakti dnda namaz klabilecekleri anlalnca, ezanda yanld-n insanlara bildirmesi emredildi.

Bu nedenle geceleyin ezan okuyan müezzinler [ezanlarnda] duaya,

hatrlatmaya, Kur’an ayetlerini okumaya, ögüdere, dünyay küçümse-

yen iirlere, ölümü ve ahireti hatrlatan ifadelere yer verir. Böylece ezan-

larn duyan insanlar, onlarn [vaktin girdiini bildirmek için deil] Al-

lah’ zikretmek amacyla ezan okuduklarn anlar. Daha önce belirttii-

miz gibi, bu ezan, vaktin girmesi nedeniyle deil, uyuyanlar uyandr-

mak için okunur. Vaktin girdiini bildiren ezan okumaya ise, sesiyle

tannan özel bir müezzin tahsis edilir.

Meselenin bâtmî yorumu, Allah ehli için hallerin çeidenmesiyle il-

gilidir. Böyle bir durumda, isimlerin verdii halleri ayrt etmelerini sa-

layacak bir takm belirti ve alâmetler gerekir.

FASILLAR

Ezann artlan

Baz bilginler, ezann ardar sekizdir deyip onlar saym ve sonra

öyle demilerdir: ‘Ezan okuyan bir insann yerleik olmas art mdr,
deil midir? kincisi, ezan esnasnda müezzinin konumas caiz midir,

deil midir? Üçüncüsü, müezzinin abdesdi olup olmamas art mdr,

deil midir? Dördüncüsü, müezzinin kbleye dönmesi art mdr, deil

midir? Bqincisi, müezzinin ayakta durmas art mdr, deil midir? Ai-

tncs, binekli kiinin ezan okumas mekruh mudur, deil midir? Ye-

dincisi, müezzinin yetikin olmas art mdr, deil midir? Sekizincisi,

ezan karlnda ücret alnrm alnmaz m?

eriat bilginleri, bu artlarda görü ayrlna dümütür. Kyas ve

rivayetlerle ilgili tartmalardaki kantlan ise, salam ya da zayf olabilir.

Bizim görüümüz udur: Ezan bu artlar bulunsa da bulunmasa da, ge-

çerlidir. Bu artlar bulunur ve bir engel olmazsa, onlar kullanmak daha

üstündür.

Zikredilen bütün artlar ile ilgili bâtn yoruma gelirsek, bilmelisin

ki: Davetçi, Hakkn kendisiyle Hakka çard ilahi isim olabilir. Ö, ça-
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rd hangi halde bulunursa bulunsun. Hakkn önünde ayakta duran

davetçinin ayndr. Bazen davetçi, [Hak isminden] baka bir isim olabilir.

Dolaysyla ‘ezan okuyan kimsenin [tek bir isim olmak anlamnda] yerle-

ik olmas art deildir.’ Çünkii bu artn salanmas güçtür.

Davetçi Hakka çarrken, ya Allah karsnda saygnm gerei ya da

üzerindeki bir yükümlülükten kaynaklanarak ertelenmesi mümkün ol-

mayan bir nedenle konuabilir veya konumayabilir. Bu, kendisini da-

vetçi olmaktan çkaracak ekilde, dinleyen insann anlayna zarar ver-

mediinde söz konusu olabilir. kinci artn yorumu budur.

Davetçi bazen haliyle davet eder -ki bu [ezan okuyan insann] te-

mizliidir-. En faziletli olan budur. Bazen, sahip olmad bir özellikle

davet eder. Bu ise, her bakmdan daha hayrldr. Allah yolunun yolcu-

larndan ve en büyüklerinden biri olan Haan b. Ebi’l-Hasan el-Basri

öyle der: ‘Kendisine öüt vermeden bakasma öüt verilmeseydi, hiç-

bir zaman kimse kimseye öüt veremezdi.’ Kötülük yapan insan da, kö-

tülükten sakndrmakla sorumludur. Bunu yapmazsa, iki kötülük kendi-

sinde bir araya gelir. Bunu bilmelisin. Üçüncü artn yorumu budur.

Davetçinin çarsyla Allah’n rzasn amaçlamas, en faziledi dav-

rantr. Dünyevî bir amaç tamas da kendisini Allah’a çarmaktan

engellemez, fakat ilki daha üstündür. Dünyevi bir amaçla Allah’a davet

eden insann çarsyla da bir duyarm yararlanmas umulur. Ardndan o

kii dua eder, bu dua sayesinde onu davet eden insan mutlulua erer.

Bu da, ezan okurken kbleye yönelmek gibidir ki, dördüncü arttr.

Davetçinin, kendisine çard kimsenin [Allah] haklarm yerine

getirmek için ‘ayaa kalkmas’, çarsn yaparken ‘oturmas’ndan daha

üstündür. Bu da beinci artn yorumudur.

Davetçi insanlar Hakka çarrken kulluunun ve horlugunun far-

knda olmal mdr? Yoksa, nefsinin izzetine, büyüklenmesine ve kendi-

ni beenmesine bakar bir halde mi bulunmaldr? Bu durum, bir binek

üzerinde ezan okuyan kimsenin durumuna benzer. Davetçinin horlu-

unun farkna varmas daha üstündür. Bu ise, altnc artn yorumudur.

Bilgiye ulamazdan önce davetçinin bakasm davet etmesi uygun

mudur? Yoksa, çardn tanmadan [bakasn] davet etmemeli mi-

dir? Bu durum, ezan okumak için yetikinliin art koulmasna benzer

ve yedinci artn yorumudur.
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Allah’a davet eden kii, bu çarsndan dolay ücret almamak zorun-

da mdr? Bize göre, ücret almamas daha üstündür. Fakat ücret alrsa da,

caizdir. Çünkü Allah’a davet makam, bir ücreti gerektirir. Kavmini davet

eden her peygambere öyle denilir: ‘De ki: Davetime kar sizden bir ücret

istemiyorum. Benim ücretimi Allah verir.’
231 Ayet, peygamberin çarsna

karlk ücreti onaylam ve peygamber de, ücreti davet edilenden deil,

Allah’tan istemitir. Hz. Peygamber, davetini ulatrmada bizden ücret

olarak sadece ‘akrabay sevmeyi’ istedi. Burada kast edilen ey, Peygam-

berin ailesini ve yaknlarm sevmek, her nasl olurlarsa olsunlar peygam-

berden dolay kendilerine ikramda bulunmaktr.

Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘Karlnda bir ey almaya en hak

sahibi olduunuz ey, Allah'n kitabdr.’ Bu ifadeyi, ylann soktuu bir

insana Fatiha suresi okuyup onun iyilemesine vesile olan birine söyle-

mitir. Hz. Peygamber: ‘Benim içinde ondan bir pay ayrn’ demitir.

Yani bu iyiletirmenin karlnda aldmz ücretten bana da pay ay-

rnz. Öyleyse vaaz ve hatrlatmasyla kullan Allah’a davet eden bir in-

san bu davran karlnda bir ücret alrsa, ald ücret onundur.

Çünkü o, bütün peygamberlerin tanklyla, ücret almay gerektiren bir

i yapmtr. Ücretini insanlardan almayp Allah’tan isterse, bu da onun

hakkdr.

Peygamberlerin [tebli karlndaki] ücretlerini insanlardan deil

Allah’tan istemelerinin nedeni, onlar teblide görevlendirenin bizzat

Allah olmasdr. Bu nedenle ücret vermek, çarlana deil, Allah’a dü-

er. Ylan sokmu hastay iyiletiren ise ücretini hastadan almtr, çün-

kü bu i için kendisini kullanan bizzat hastadr, Hz. Peygamber: ‘bana

da bir pay ayrn’ demitir, çünkü ylan sokmu kimseyi tedavi edecei

eyi [Fatiha suresi] kendisine veren peygamberdi. Bu hadise yakn bir

hadis olan Büreyre hadisinde Hz. Peygamberin ‘onun için sadaka, bi-

zim için hediyedir’ demesidir. Çünkü [peygambere verilmekle] gerçek

yerine ulam olur. Bu da, sekizinci artn yorumudur.

Bu ücret, efendinin kölesi için belirledii ilahi bir lütuftur. Köle-

nin, kendisini çaltrd ite efendisine kar bir ücret hak etmesi ya-

kmaz. Köle, efendinin mal ve mülküdür. Efendisi ise, yapt ie kar-

lk ona bir ücret ihsan eder; Fakat efendi, yapa amele kar bir ücret

belirlemekle kölesine ihsan ve lütufta bulunur. Bu iin esas nedeni, kö-
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lenin de [ilahi] Surete göre5 yaratlm olmasdr. Çünkü kölelerimiz de

bizim kardelcrimizidir. Anlayasn!

Allah’ bilenlerin ücreti ise, Allah’n emrettii teblii tamamlayp

döndüklerinde, efendilerini müahede etmektir. Çünkü onlar, bu en

yüce müahededen ayr kalp var olanlar görmek nedeniyle üzülmü-

lerdi. Bu nedenle Allah da, kendisine döndüklerinde müahedelerinin

artacan taahhüt etmi, onlar da [davetleri karlnda]' ücretlerinin

Allah tarafndan verileceini insanlara bildirmilerdir.

FASIL-VASIL

Ezan Dinleyenin Durumu

eriat bilginleri bu konuda görü ayrlna dümütür. Bazlar,

dinleyenin kelimesi kelimesine müezzinin okuduu ezan tekrarlamas

gerektiini söylemiken bazlar ‘hayya ale [haydin]’ ifadesine gelinceye

kadar tekrarlamak, burada ise ‘la havle vela kuvvete illa billah [Allah’tan

baka güç ve kudret sahibi yoktur]’ demek gerektiini iddia etmitir.

Ben, ilk görüü benimsiyorum ve o daha doru olandr. u var ki Hz.

Peygamber’in ‘hayye ale’ ifadesi hakknda bir ifadesi varsa, ben onu da

benimserim. Dolaysyla dinleyenin her kelimede müezzinle paralel

gitmesini art görmüyorum. Dilerse her kelimenin ardndan müezzinin

söylediini tekrarlar, dilerse müezzin tamamladnda söylediklerini

tekrarlar.

Tekrarlama, mescittekiler namaz vaktinin girdiini bilmeden önce,

minarede ya da mescidin kapsnda ya da mescidin içinde kendiliinden

vakit girdiini büdirmek için ezan okuyan müezzinin ezanyla ilgilidir.

Ezan okumas zorunlu olan müezzin budur. Mescitte cemaat arasnda

ezam dinleyen ezan okuyucular ise, [müezzin deil] ezann formuyla

Allah’ zikreden kimselerdir. Dinleyenin bu gibi kimselerin söylediini

tekrarlamas gerekmez. Çünkü, bize göre, o da müezzinin söylediini

tekrarlayan dinleyici gibidir. Dolaysyla müezzinin okuduunu dinle-

yenin söylediini tekrarlamamz bize emredilmemitir.
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Bu konunun bâtnî yorumu udur: Allah peygamberinin öyle söy-

lediini aktarr: ‘Ben ve bana tabi olanlar basiretle Allah'a davet ederiz .’2*2

Müezzinin Allah’a davetçi olduunda kuku yoktur. Ardndan öyle

der: ‘Bana uyanlar.’ Onlar, tpk peygamberin çarmas gibi, kullan Al-

lah’ birlemeye ve O’na itaate çaran peygamberin dndaki insanlar-

dr. Böyle bir insan, ari’nin bir ey eklemeden ve eksiltmeden müezzi-

nin söylediini olduu gibi tekrarlamay emrettii müezzini dinleyenle-

re benzer. Allah’a davet eden insan da, O’nun indirilmi ve dile getiril-

mi eriatn anlatc olarak peygamberin çarma hiçbir ey eklemeden

davet etmelidir. Bu durum Hz. Peygamber’in u ifadesinde dile getiri-

len durumdur: ‘Benden bir kelime duyup onu örenen ve duyduu gibi

bakasna ulatran kimsenin yüzü ak olsun.1 Belki ulatrlan kii, ben-

den duyandan daha iyi anlar’.

Bu konuda insanlar görü ayrlna dümütür. Kastettiim, bu

hadis üzerinde bir hadisin anlam bakmndan aktarlmasyla ilgili görü

ayrldr. Bence dorusu, ravi anlam yoluyla aktardm belirtmedii

sürece, genel olarak caiz olmaddr. Çünkü anlam yoluyla hadisi akta-

ran kii, bize peygamberin sözünden anladm aktanr. Allah’a, görü

birlii salanm rivayederin dnda, bakasnn anlayyla ibadet ede-

meyiz. Arapça bilmeyen yabanc için ise Kur'an- Kerîm böyle deildir.

Anlam yoluyla hadisi nakleden kii, Hz. Peygamber’in sözünün aynsn
nakletmi olabilecei gibi biz de aktarlan hadisten ravinin anladn ya

da daha çounu ya da azn ya da onun anladnn zddm anlayabiliriz.

Öyleyse en uygunu, Kur'an- Kerîm’i aktardmz gibi hadisi de lafzy-

la aktarmaktr.

Allah’a davet eden kii, peygamberin gaybe ait durumlar hakknda

getirdii haberlere herhangi bir ey eklemez. u var ki onun, Allah’n

kendisine öretmesiyle gaybe ait bir eyin bilgisine ularsa, [bakasn]

ona davet etme hakk vardr. Fakat söz konusu ey, bize tevatür [yalan-

da ittifak edemeyecekleri kabul edilen bir çounluun rivayeti] yoluyla

gelen, baka bir ifadeyle kesin bilgi ifade eden bir yolla ulaan eriatn

kabullerini ortadan kaldrmayan bir bilgi olmaldr.

Müezzinin söylediinin benzerini söylemenin bâtn yorumu, buna

göre deerlendirilir. Müezzin ‘Allahu Ekber’ dediinde dinleyici

‘Subhanallah [Allah’ tenzih ederim]’ derse, Allah’n peygamberinin
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emrine uymu saylmaz. Allah’n peygamberinin emrine uymayan ise,

Allah’n emrine uymamtr. Çünkü Allah öyle der: ‘Peygambere itaat

ediniz
'333 Baka bir ayette ise ‘Peygambere itaat eden

,
Allah’a itaat etmi-

tir
'234 buyurur. Allah'n peygamberi, bize müezzinin söylediinin ayns

tekrarlamay emretti. [Allahu Ekber denilince] ‘Subhaallah’ diyen iyi

bir ey söylemi olsa bile, dorusu peygamberin emrine uymaktr. Din-

leyen ‘Allah Kebir’ dese de, müezzinin dediini tekrarlam saylmaz.

Müezzin [Allahu Ekber yerine] ‘Allah kebir’ deseydi -ki bunu söyleyip

söyleyemeyeceinde görü ayrl vardr- dinleyen kendisini tekrarla-

m olurdu. Müezzinin ‘Allah Kebir’ demesini caiz görenler, dinleyenin

de müezzinin söylediini tekrarlamasn art komutur. Dinleyici

‘Allahu Ekber’ derse, hiç kukusuz, tevatür yoluyla nakledilmi ve hük-

me balanm meru ezan söylemitir. nsann ‘Allah Kebir’ demesiyle

‘Allahu Ekber’ demesi arasnda büyük fark vardr.

Öyleyse bir zorunluluk dnda, rivayetlerin söylendii ekilde akta-

rlmas gerekir. Zorunluluk hali ise, rivayetin dilini bilmeyenler için ri-

vayetin tercümesidir. Kur'an- Kerîm söz konusu olduunda ise, önce

yazl halinin aktarlmas ve Mushafta yer ald gibi lafzn tekrarlanma-

s gerekir, ardndan tercüme edilir. Böylcce insan, [tercümesiyle esas

metin arasnda] bir farklla yol açmaz ve tercümede bir okuyucu (ta-

kipçi) deil, yorumcu olmaktan kurtulur. Kuran’n dndaki rivayetler

ise, anlam ile örtüen en yakn anlamla tercüme edilir. Nitekim pey-

gamber hadislerinde böyle yaplmaldr.

FASIL-VASIL

Kamet Getirmek

Kamet getirmenin bir hükmü ve nitelii vardr. Kamet hakknda

insanlar görü ayrlna dümütür. Bazlan, kametin hem cemaat hem

de herkes için ezandan daha güçlü sünnet olduu görüündedir. Bazda-

r ise, kametin farz olduunu söylemitir. Bu görü, zahir ehlinden (fa-

kihler) baz bilginlerin görüüdür. Farz derken kametin namazn farzla-

rndan biri olduunu kastetmilerse, kamet olmazsa namaz geçersiz

olur. Bunu kastetmemilerse
,
namaz geçerlidr ve kameti yapmayan kii



274 Fütûhât- Mekkiyye 3

günahkârdr. Bu görüteki baz insanlarn kamet yaplmadnda nama-

zn geçersiz olacan iddia ettiklerini gördüm. Baz âlimler ise, kastl

olarak kameti terk edenin namaznn geçersiz olacan iddia etmitir d,

bn Kenane’nin görüü budur.

Meselenin bâtn yorumu udur: Allah için ‘kamet235 [ayaa kalk-

mak, bir emri yerine getirmek]
1

,
farzdr ve gereklidir. Allah’n kendisini

yerine getirmemizi emrettii bir eyde, durum kantlarna göre hareket

ederiz. Durum kant emrin vacip olduunu gösterirse, onu vacip saya-

rz. Örnek olarak: ‘Dini ayakta tutun (ikame) ve görü ayrlna düme -

_yin
,2 'w ya da '‘namaz dosdoru, kln (ikame ya da kamet/237 ya da ‘ölçüyü

adalede yapn (ikame/
238

gibi ayederde yer alan [ikame etmek anlamn-

daki] emirleri verebiliriz. Vacibin tanm budur [bu ayeüerdeki emir

zorunluluk bildirir]. Öyleyse hüküm verirken ölçüyü tercih etmek, en

üstün davrantr. Çünkü bu durumda Allah’n emrine balanm olur-

sun. Vacibin tanm ve snr olan tam ‘doruluk [ikamet]’ özellii ta-

mad sürece, ölçü tercih edilmi olamaz. Bundan sonra tercih edile-

bilir. Tartda hile yapan kimse, tercih edenin yapt gibi, vacibin ger-

çekleecei ekilde tarty ‘doruluk’ snrna ulatrm olmaz.

Tercih edeni tercih yapt için deil, ölçüyü tam gerçekletirdii

için överiz. Sonra, tercihinden dolay da bir kez daha onu överiz. Öy-

leyse, tercih yapan, iki bakmdan övülür. Teraziyi ortaya koymas ba-

kmndan övülmesi daha üstündür. Çünkü bu övgü, zorunlu emri yeri-

ne getirmekten kaynaklanr. [Emir olan teraziyi koyduktan sonra] Ter-

cihten dolay övülmesi ise,, bu konudaki emri farza yorumlayanlardan

bakas için nafiledir. kinci durum, Hz. Peygamberin bir konuda hü-

küm veren hakknda söyledii u hadisinde dile getirilir: Tarttnda,

tercih yap.’ Öyleyse Hz. Peygamberim emri tercihle ilgili olduu gibi

söz ve fiiliyle de bunu pekitirmitir. Durum kamu nedeniyle emir zo-

runluluk anlamna gelmezse, ‘tarty’ ortaya koymak [farz mdr, deil

midir] buna göre deerlendirilir.

Bu yorum, bü kitab okuyan ve ortaya koyduumuz görülere göre

hareket edenlere Allah’n dininde yarar salayan bir deerlendirmedir.

Allah’a hamd olsun, bu kitapa dince belirlenmi olandan baka hiçbir

ey koymadk. Sözü uzatmamak için kandan sunmaya frsat bulama-

dk. Fakat Allah’a hamd olsun, Cüneyd-i Badadî’nin ‘bizim ilmimiz
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Kitap ve Sünnet ile snrldr5 demesi gibi, Kitap ve Sürmedin dna
çkmadk.

Kametin nasl yaplacana gelirsek, baz bilginlere göre balangç-

taki tekbir çift, geri kalan bir kez, [cemaat namaza] kalktktan sonraki

tekbir ise iki kez okunmaldr. Bazlar ise, ayaa kalkmay bildiren ifa-

denin dmdaki unsurlarda böyle düünmütür. Ayaa kaldrma ifadesi

ise, iki kez söylenir. Baz bilginler ise, çift ya da tek okumada serbest b-

rakm, baz bilginler hepsinin çift, ilk tekbirin dört kez okunaca fik-

rindedir. Bununla birlikte dier la-ilahe illelah ifadesinin tek okunaca-

nda görü birlii vardr.

Konunun bâtnî yorumuna gelirsek; iki kez okumay kabul eden,

yani ilk okumaya ilave yapan kii, ezanda zikrettiimiz mertebelerle

[kametteki dereceler] birdir. Bu nedenle, baka bir yoruma gitmiyoruz.

Çünkü eriatta kamet, baka bir lafzla deil, ezann lafzyla yer almtr
[dolaysyla yorumlar eittir]. Bir tek kamet cümlesi bunun dndadr.
Bu cümleyle kamet ezandan aynlr ki, o da,

(kad kameti’s-salat [amaz
balamtr] ifadesidir. Bu ifâde, geçmi zaman bildirir. Namaz [dua]

ise, gelecek zamandr.

Öyleyse kamet, namaz beklemek için mescide gelen, namaza gel-

mek için yolda bulunan, namaz için abdest alan veya namaz klmak için

abdeste balamasa bile abdeste niyetlenen kullar için Allah’tan bir müj-

dedir. nsan bu hallerin birinde vefat ederse, namaz klmam olsa bile,

klm gibi ödül alr. Bu nedenle ari bu gayeyi gerçekletirmek için

geçmi zaman lafzn kulland. Namaz fiilen klndnda ise, insan bilfi-

il namaz klm kimsenin sevabm alaca gibi ayn zamanda namaza

gelmezden önce bu aamalarm birinde ölmü kimsenin elde edecei de

ücreti alr. Bir rivayette öyle denilir: ‘Namaz bekledii süre içerisinde

insan namazdadr. 5 Bu nedenle ari, geçmi zaman lafzn zikretmitir.

Bu da ‘namaz balad 3

ifadesinde yer almtr.

Namazn ‘ikame edilmesi [bilfiil klnmas]’, bütün unsurlarnn

tamamlanmas ve yetkinlemesidir. Baka bir ifadeyle, [kametin geçmi

zamanla ifade edilmesinin anlam] namaz farz klnd gibi sizin adn-
za tamamlanm ve bitirilmitir. Namaza girip ikinci kez ödüllendirildi

inizde ise, namazn bilfiil klnndaki bu ücret ilk ücret gibi olabile-

cei gibi böyle olmayabilir de. Çünkü namaz klan insan, namazn yet-
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kin klmak yerine, eri (eksik) klabilir. Bu durumda ücreti de, amelin-

den önce yazldnn aksine, namazn kln bakmndan eri yazlr.

Allah’n kullarna yönelik ihsannn ne kadar büyük olduuna baknz!

Bunun nedeni ise ‘(de ki) Yetkin delil, Allah'a aittir™ ayetidir. Allah ger-

çeklemezden önce kulun namaz eksik klaca hakkmdaki bilgisine gö-

re ücretini verseydi, kul öyle diyebilirdi: ‘Namaz klncaya kadar beni

yaatsaydm, en yetkin ekilde klardm.’ Bu nedenle Allah, kuluna en

yetkin ekilde klm gibi sevabn vermitir. Bundan dolay, övgü ve

minnet Allah'adr.

FASIL-VASIL

Kble

Müslümanlar kbleye, yani Kabe’ye yönelmenin namazn geçerlilik

artlarndan biri olduunda görii birliine varmtr. R konuda ben-

den önce görü birlii olmasayd, kbleye yönelmeyi bir art olarak ka-

bul etmezdim. Çünkü ‘Nereye dönerseniz Allah'n yüzü oradadr,2*°
ayeti,

Kabe’ye yönelme emrinden sonra inmitir ve bu ayet, hükmü kalkma-

m muhkem (anlam açk ve kesin) bir ayettir. Fakat Kabe’ye yönel-

me [’nin namazn geçerlilik art olmas] hususunda görü birlii gerçek-

lemitir. ‘Her nereye dönerseniz Allah’n yüzü oradadr’2* 1 ayetinin ise,

kbleyi bilmeyen aknla ilgili olduunda görü birliine varlmtr.

Söz konusu kii, hiçbir görü ayrl olmakszn, kendi içtihadna göre

kble sand yere yönelerek namaz klar. Kldktan sonra baka bir yöne

yöneldiini anlarsa, bu konuda görü ayrl olsa bile, namazn tekrar-

lamaz. Bu durum, temizlenme imkân bulamayan kimsenin durumun-

dan farkldr. Öyle bir insan hakkndaki görü ayrl namaz klp kla-

mayacayla ilgilidir.

nsan Kabe’yi gördüünde, farz olann gözünü Kabe’nin binasna

çevirmek olduunda görü ayrl yoktur. Kabe’yi görmediinde ise,

bilginlerimiz bu konunun iki noktasnda görü ayrlna dümütür:

Birinci nokta farz olann göz mü, yoksa yön mü olduudur. kinci gö-

rü ayrl noktas ise, farzn isabet etmekle mi yoksa içtihat etmeyle mi
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snrl olduudur? Kastedilen ey, gözü art koanlara göre, gözün

[Kabe’ye] veya yönün isabetidir.

Kimi bilginlere göre farz olan göz, kimi bilginlere göre ise yöndür.

Ben ise gözün deil, yönün [Kabe’ye dönmesinin] farz olduu fikrin-

deyim. Çünkü gözün Kabe’yi tutturmasnda ve isabet etmesinde güçlük

vardr. Allah ise ‘si^e dinde bir güçlük çkarmad'242 buyurur. Yön derken

de unu kast ediyorum: Namaz saf uzun olup Kâbe görülemeyebilir.

Böyle bir durumda, bütün insanlarn gözlerini Kabe’ye çeviremediklcri

halde namazlar geçerli olmutur. Bu anladr bir durumdur.

Konunun bâtn yorumu udur: Kblede snrlama, kulu kendi se-

çiminden uzaklatrmak demektir. Çünkü kulun ve Allah’tan baka her

eyin asl, zorunluluk ve mecburiyettir. Hatta kulun seçim sahibi olma-

s, seçiminde mecbur (zorlanan) olmasdr. Allah ise, dilediini yapan-

dr. Bu durum *seçer’
213

, ‘dileeydik’24* gibi ayetlerden bilinir. Allah, bilgi-

sinin belirledii eyi yapar ve bilginin deimesi ise imkânszdr. Allah

öyle buyurur: ‘Benim katmda söz deimez. Ve ben kullara zulmedici de-

im.’245 Baka bir ayette ise, ‘en güçlü delil Allah’a aittir™ buyrulur.

Ben, Allah’n bu ifadesini derinden aratran birini görmedim. Bu-

nun nedeni, anlamnn son derece açk olmasdr. Çok açk olduu için

de kapaldr. Bu kitapta ona dikkat çektik ve açkladk. Çünkü bu konu,

kader srrdr. Bu meseleyi örenen kimse, Allah’n kullarna kar, kul-

larnda ve kullarndan dolay hükmettii ve uygulad hiçbir konuda

Allah’a kar gelmez. Bu nedenle Allah öyle buyurur: ‘Allah, yaptn-
dan sorumlu deildir. Onlar ise yaptklarndan sorumludur

d

247
(Bilgisini)

Allah’tan örenen akll biriysen, maksad anlatmak için bu ayet yeter!

ncelediimiz meselenin bâtndaki yorumuna dönüp öyle deriz:

Namaz, Allah’n huzuruna girmektir. Salam bir rivayette 'Namaz nur-

dur’ buyrulur. nsann dnda olduu gibi içinde de gözü vardr. Dola-

ysyla namazda bir kefinin olmas gerekir. Namaz klarken insana aç-

lacak eylerden biri, kendisine ait gördüü seçiminde zorunlu olduunu
örenmesidir. Bütün davranlarnda zorunlulukla hareket etsin diye,

Allah insan için namaznda ve bütün ibadederde eyadaki snrll or-

taya koymutur. Zorunluluk, her eyi kuatan bir esas Lir vc burada hiç-

bir varl darda tutmuyorum. Bu durum ‘göz sahibi ve gördüü hal-

de kulak veren’ kimse için böyledir. nsan mubah konularda bile özgür
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deildir. Çünkü mubah için zorunluluk ya da mendup ya da haram ya

da mekruh gibi mubah olmaktan baka bir hüküm verilemez.

Bu nedenle ari, namaz esnasnda -görüyorsa- Kabe’ye dönmeyi,

görmediinde ise yönünü oraya çevirmeyi emretti. Kabe’yi görmedi-

inde yapmakla sorumlu olduu ey, gözünü deil, yönünü Kabe’ye

isabet ettirmektir. Farz olann gözü Kabe’ye çevirmek olduunu söyle-

yenlere göre bile durum böyledir. Çünkü kla emredilen, namaznda,

hatta bütün hareket ve durularnda Allah’tan bakasn görmeyecek e-

kilde kalbiyle Rabbine yönelmektir. Hakkn zatnn ve hakikatinin bir

yaratlm tarafndan bilinemeyeceini anladk. Öyleyse kiinin kalbiyle

Hakkn zatna yönelmesi de imkânszdr. Baka bir ifadeyle, akll kii-

nin Allah’ hakikati bakmndan bilmesi imkânszdr. O’nu sadece

mümkün bakmndan bilebilir. Bu ise, mümkünün Allah’a muhtaç ol-

mas ve Allah’n ise ondan farkl olmasdr. Bu farkllk, Allah’n müm-

kün bir yaratn nitelendii tarzda yaratklarn özellikleriyle nitelen-

memesidir. Çünkü ‘Allah'n benzeri yoktur.’ Dolaysyla akll kii, Al-

lah’ ancak selbi [olumsuzlama] olarak bilebilir. te göz ile deil, yön

ile dönmek gerekir dememizin sebebi budur.

Yönün [ya da gözün] Kbleye . isabet etmesi deil, içtihadn isabet

etmesi farzdr [Kabe’yi belirlemede galip zatna göre hareket ermek ge-

rekir]. Bu nedenle içtihat eden insan, her durumda ücreti hak etmitir.

Bize göre, amelî konularda içtihat olduu gibi itikad konularda da içti-

hat vardr. Bu iki alanda bir fark yoktur. Bize göre bu ve benzeri konu-

larda Hz. Peygamber’in müçtehit hakkndaki ‘isabet edebilir de, yanla-

bilir de’ demesinin anlam, müçtehidin isabet etmesi görmeyle deil,

yönle ilgilidir. Bu konuda isabet eden müçtehit yönü kabul eden kimse,

yanlan ise gözün Kabe’ye isabet etmesini kabul edendir.

Çünkü çöllerde gece ya da gündüz vakitlerinde youn bulut olma-

dnda bile yönü tutturmak kesin bilgiyle deil, ancak tesadüfle ger-

çekleir. Gözle [kbleyi] tutturmak, daha da güçtür. Biz, Allah’a gözet-

leme (rasat yöntemi, Astronomi) ya da ehirlerin uzunluk ve genilikle-

rinin kendilerinden çkarld gözetlemeye dayanan hesaplama yönte-

miyle ibadet etmiyoruz (geometri). Çünkü bunlar kabul etsek bile, her

durumda kesin bilgiye sahip olamayz. Böylece yükümlüye farz olann

isabet etmek deil, içtihat olduu anlalmtr. Öyleyse kldktan sonra
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örenmesi kouluyla, namaz klp yönü tutturamayan kimsenin namaz

yinelemesi gerekmez.

Meselenin bâtnî yorumu da öyledir: Kii teorik aratrmann hak-

kn verdiinde, ‘idrak edememe’ye ular ve ona inanr. Ortada sadece

acizlik vardr. Hak ise, gayret gösterdikten [içtihat] sonra herkesin

inancndadr. Allah öyle buyurur: ‘Allah ile beraber hakknda delili ol-

mad baka bir ilaha dua eden kimse.™ Anlayasn! Hak, ‘kulunun ken-

disi hakkmdaki zannna göredir.’ u var ki mertebeler, derece derecedir.

Allah isç, kullarnn birinin [inancnda] bulunup dierininkinde bu-

lunmamasna yol açacak ekilde kendisini zabt eden bir nitelikte snr-

lanmayacak 'kadar geni, yüce ve büyüktür. Hakkn genilii, öyle bir

eyi [bir inançta bulunup dierinde bulunmamak] kabul etmez, çünkü

Allah öyle der: ‘Nerede olursanz, 0 sizinle beraberdir.
5249 Baka bir ayet-

te ise
‘
Nereye dönerseniz Allah’n yüzü oradadr™ buyrulur. Bir eyin yü-

zü, o eyin hakikati ve zat demektir.

Allah bir kiinin inancnda ya da onunla beraber bulunup baka bi-

rinin katnda ya da onunla beraber bulunmasayd, Allah’n inancnda

veya kendisiyle beraber bulunmad kii Rabbine deil, vehmine iba-

det ederdi. Allah ise, öyle der: ‘Rabbin sadece kendisine ibadet edilmesine

hükmetti (kaza).™ O’ndan dolay ilahlara ibadet edildi. Dolaysyla her-

kes, ibadetiyle Allah’ amaçlar. Allah’tan baka hiçbir eye kendisinden

dolay ibadet edilmedi. Allah’a ortak koan mürik, Hakkn katndan

belirlenmemi özel bir yolla kendisi için bir ibadet gelitirdii için ya-

nlm, bu nedenle bedbaht olmutur. Çünkü onlar ortak yaptklar ey-

ler hakknda ‘

Onlara bizi Allah'a yaklatrsnlar diye ibadet ediyoruz™2

demi, bunu itiraf etmilerdir. Âlemde akldan zerre miktar nasiplen-

mi hiç kimse, genel anlamda ilevsizlii
255

[Tanr-tanmazlk] tasavvur

edemez. levsizlie inanan kimse, [genel anlamda deil], baka birinin

kabul ettii bir nitelii reddeder.

Öyleyse, görüyorsa evin kendisine, görmüyorsa Kabe’nin bulun-

duu yöne doru yönelen kimse, -kendisine emredildii gibi- kalbinde,

duyusunda ve hayalinde Rabbine yönelmi demektir. Bununla beraber

insan, anna yarar ekilde Allah’ bilmekten mahrum kalr. Çünkü bir

rivayette belirtildii gibi, namaz klan kii ‘Kblesinde Hak ile yüz yüze

gelse’ bile Allah öyle buyurur: ‘Allah arkalarndan onlar kuatr .’2St Bi-
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naenaleyh Allah, öne geçen ve doru yolu gösterendir. Allah, ‘herkesin

perçemini tutandr’, ‘dostdoru yola ulatran’, ‘günahkârlar cehenne-

me sürükleyen’, ‘bütün ilerin kendisine dönecei kimsedir.’ Artk ‘O'na

ibadet et ve tevekkül et. Rabbin onlarn yaptndan habersiz deildir.’

FASIL-VASIL

Kâbe’de Namaz

Baz bilginler Kabe’nin içinde namaz klmay genel olarak kabul

etmemi, bazlar genel olarak kabul etmi, baz bilginler ise nafile ve

farz namazlar ayrt etmitir. Herkesin dayand bir kant vardr.

ari’nin bize bildirdii ve kendisiyle Allah’a ibadet ettiimiz zâhir-

deki hükmü onaylayp bâtnî yorumu göz ard etmediimize göre, öyle

deriz: Kabe’nin içinde namaz klmak, Hakkn iitmesi, görmesi, dili, eli

ve aya olduu kimsenin durumudur. Fakat bu durum, her organ ya-

ratl gayesinde kullanmayla gerçekleir. Doru sözlü kii [peygam-

ber], hadisinde bunu böyle kayda balamtr. ‘Kalbi olan kimse için

bunda öüt vardr.’

Güvenilir bir rivayette ari’nin (Hz Peygamber) durumunun böy-

le olduu bildirilmi, keif de duyanlar için bu rivayetle nafile ibadetler

ve onlarn sonuçlar hakknda bunu desteklemitir. Bu nedenle, bir ri-

vayette geçtii gibi, Kabe’ye girdiinde Hz. Peygamber yer deitirmi-

tir (deitirerek namaz klmtr). Kabe’nin dnda ise, farz namaz, bi-

nek üzerindeyken binek kendisini nereye yönlendirirse oraya göre klar-

d. ‘Nereye dönerseniz Allah’n yüzü oradadr .’355

in gerçekte bizim gördüümüz ve gözlediimiz gibi olduunu

anladk. Bu makam müahede etmenin verisi budur. Böylece bu ma-

kamdaki insan, O’nu bakasnn duymas [duyma gücü] olarak gördüü

gibi kendi duymas olarak da görür. Bu ahs için gerçekleen keramet,

keif ve farkna varmaktan ibarettir. Yoksa Hak onun duyma gücü de-

ildi de, [bu makama ulatktan sonra] imdi öyle olmu deildir. Al-

lah, geçici durumlardan münezzehtir. Bu konu, Allah ile ilgili konularn

en çetinlerinden biridir.
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Zahirde bu hükmü onaylayan kimse, Kabe’nin içinde farz ve nafile-

siyle bütün namazlarn klnabileceini düünür. Çünkü Allah’tan baka

eyler Allah’n tutuunun (kabza) dna çkamaz. Allah, onlarn var

edeni, hatta varlklardr. Onlar, Allah’tan varlk kazanmtr. Varlk, Al-

lah’tan farkl olmad gibi O’nun dnda olan ve bu dtaki eyden

mümkünlere verilmi deildir. Böyle bir ey imkânszdr. Bilakis Allah,

Varlktr [Hüve’l-Vücûd], Dtaki eyler O’nunla ortaya çkmtr.

Bir air peygamberin huzurunda öyle bir msra okumu ve pey-

gamber de dinlemitir:

Yemin olsun ki Allah olmasayd ne doru yolu bulurduk

Ne sadaka verirdik, ne de namaz klardk

Allah’n peygamberi de, bu sözü beenmi ve onu onaylamtr.

Dolaysyla biz, [varlmzn nedeni olarak] Allah’a balyz ve

doru bir rivayette yer ald gibi O’na aidiz. Kendimize ve mümkün
oluumuza baktmzda, O’ndan çkarz. Mümkün oluumuz, Allah’a

muhtaçl gerektirir. Çünkü Allah, varlndan ihsan ederek bizi dta
var edendir. Bu durum, ‘Nereden çkarsan yüzünü Mescid-i Haram yönü-

ne dön’
256

ayetinin bâtn yorumudur. Ayetin [herkesi balayacak] tefsiri

udur: Nerede namaz klarsan kl, Mescid-i Haram’a yönel. [Balayc

olmayan] Iari yorumu ise, ‘varla çktn yönden’ demektir. Baka bir

ifadeyle, yokluktan varla çktn andan itibaren [O’na yönel] . Bâtnî

yorumda ise öyle denir: Haktan mümkün oluuna ve zatn görmeye

her ne ekilde çkarsan çk, ‘yüzünü Mescid-i Haram’a dön.’257 [Bu yorum-

la] Allah öyle der: Muhtaç ve mecbur olarak, kendisinden çktn
kimseye bakarak ve yönelerek dön. Çünkü O’ndan baka bir mekânn

yoktur.

Hakka bak! Bir yandan önündcyken, öte yandan O’nu seni ihata

etmi olarak bulacaksn. Böylelikle Hak, mutlaklk ve snrll birle-

tirmitir. Sen, O’ndan çktn zannedersin. Gerçekte ise, ancak O’na

yönelmisindir. O, senin ardndan seni ihata eder. lahi isim ve haller-

den ‘hangisinde bulunursanz’ bulunun, ‘yüzlerinizi O’na çevirin.’ Yani,

zatlarnz O’na doru çevirin ve O’ndan yüz çevirmeyin! Bir eyin yü-

zü, o eyin zati ve kendisi demektir. Haktan yüz çevirmek, yoklua
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dümektir ki, o da, kötülüe dümektir. Nitekim varlk, saf iyiliktir.

Hak varlktr. Yaratlmlar ise yokluktur. air Lebid öyle der:

Dikkat, ediniz, Allah’tan baka her ey yok olucudur (batl)

Hz. Peygamber bu msra hakknda ‘Araplarn söyledii en doru
söz’ demitir. iirde geçen batl, yokluk demektir.

Bu ayetin zahirdeki hükmü dur: Bu konuda bir engel ve yasak

bulunmad için farz namaz, Kabe içinde klnabilir. Çünkü bir riva-

yette ‘Nerede namaz vakti girerse, orada namaz kln’ denilir. Namaz
klnamayacak yerler, dinin belirledii mekânlardr. Bu mekanlarda ise,

özleri gerei deil, sahip olduklar bir özellik nedeniyle namaz klnmaz.

Öyle bir mekân eriatn hükmüyle [tad özellik] ölçüsünde namaz

klnabilecek yerlerin dna çkar.

‘Çktn yerden
’258

ayetine gelince, Kabe’den veya baka bir yerden

çkp namaz klmak istersen, ‘yükünü O'nun tarafna çevir .’259 Namaz ki-

larken yüzünü Kabe’nin bulunmad baka bir yöne çevirme! O halde

senin kblen, Kabe’den yöneldiin ksmdr. Oradan çktnda ise, -

kendisini görsen de görmesen de- kblen Kabe’nin senin paralelinde

olan ksmdr. Sen zatnla Kâbe’nin bütününe yönelemezsin. Çünkü

onun zat seninkinden cisim bakmndan daha büyüktür. Öyleyse Ka-

be’nin içinde namaz klmak, onun dnda namaz klmak gibidir ve ara-

da bir fark yoktur. Sen Kabe’nin içindeyken de bir yöne yönelirsin. Ka-

be’nin içinde bulunduun sürece, kendisine arkan döndüünü düüne-

rek, kuruntuya kaplma. Çünkü [Kâbe’nin içindeki] namazn hükümle-

rinden söz edilirken ‘arkay dönmek’ deil, yüz çevirmek zikredildi.

Biz yükümlüye, ari’nin dile getirdii eylere göre davranrz. Bize

göre bir .eyi emretmek, o eyin zddn yasaklamay gerektirmez. Çün-

kü ari onu dile getirmemitir. ari emrettii eyin zddm dile getirse

ve zikretseydi, biz de onu kabul ederdik. Allah’n emrettii bir eyi

yapmasan, O’na isyan etmi olursun. Bir eyi emretmek onun zddn
yasaklamak anlamna da gelseydi, bu durum, insan [bir emri yerine ge-

tirmemek nedeniyle] iki suçu ya da emredilen eyin zdd ölçüsünde pek

çok suçu ilemi olurdu. Böyle bir eyi ise,
|
din bilginleri arasnda] ka-

bul eden yoktur. nsan, ancak emredileni yapmadnda ya da yapl-

mamas emredilen eyi yaptnda sorumludur. Öyleyse insan, tek bir
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sorumluluk, tek bir günah sahibidir ve
‘Ancak onun benzeriyle cezaland-

rlr

™

Bu konu [Kabe’nin içinde namaz klmak] zahirî ve bâtnî, Hak ve

yaratl, eriat ve bâtn yorum bakmndan hakkn elde etmitir.

‘Allah, hakk söyler ve doru yola ulatrr ™ 1

FASIL-VASIL

Avret Yerlerini Örtmek
1

Bilginler, herhangi bir görü ayrl olmakszn, £
genel olarak’ av-

reti örtmenin farz olduunda görü birliine varmtr. ‘Genel olarak’

derken, namazda ve namazn dndaki örtünmeyi kastediyorum. Erkek

ve kadnda örtünmenin snrn ise zikredeceiz.

Bu konudaki bâtn hükmü udur: Her akl sahibi, açklanmasnn

bilgisiz ve aklszlar, en yüce ve korunmu ilahi makama kar bir sayg-

szla sevk edecek ilahi srr ‘örtmelidir.’ Çünkü avret, meyletmek [yan

yatmak, yklmaya yüz tutmak] demektir. Bu nedenle birileri [durumla-

rna mazeret göstermek için] ‘Evleriniz avrettir
™2 demitir. Bunun an-

lam, yklmaya yüz tutmu demektir. Süz konusu kimseler, [savatan]

kaçmak istediklerinde böyle demilerdi. Allah ise, peygamberinin nez-

dinde onlar ‘Evleri avret [yan yatm] deildir. Onlar kaçmak istiyor™*

ayetiyle yalanlamtr. Onlar, bu sözleriyle kendilerini çardn iten

kaçmak istedi. [a anlamndaki] AVer kelimesi de buradan gelir. a-
nn bak tek bir yöne odaklanmtr.

Ayn ekilde, bilgili insann Hakkn srlarn cahillerden ‘saklamas’

gerekir. Bu srlara örnek olarak, ‘Üç kiilik grup yoktur ki, Allah dördün-

cüleri olmasn’
2*4

, ‘Biz ona ah damarndan daha yaknz3™, ‘Ben onun

görmesi, iitmesi ve dili olurum’ gibi ifadelerde geçen ilahi srlar vere-

biliriz. Bu gibi srlar, kendilerini duyan bilgisizi [Allah’n yaratklarna

yerlemesi anlamnda] hulûl ya da [baz yerlerde bulunma nedeniyle]

snrlama gibi sakncal görülere sevk eder. Hakkn bilginlerin kalpleri-

ne efkat gösterip celalinin gerei olan genel anlamda ‘âlemlerden müs-

tanilik hali’nden peygamberinin diliyle söyledii ‘Acktm, beni do-
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yurmadn; hastalandm, ziyaret etmedin; susadm, içirmedin’ gibi [te-

bih bildiren] ifadelere yöneldii srlar da gizlenmelidir.

Akll kii, böyle srlar bilgisizden gizlemeli ve bunu söyleyenin

[Hak] yorumuna hiçbir ey kalmamaldr. Nitekim Hak ‘falanca kulum

hastayd, onu ziyaret erseydin beni orada bulurdun’ ifadesiyle [celaliyle

çelien bu tebihi] bunu gizlemitir. Bu ifade, [açklanan] birinci cüm-

leden daha problemlidir. Fakat Allah, bu yorumda Allah’ bilenlere sa-

hip olmadklar baka bir bilgiyi vermitir. Birinci ifadede [hastalandm,

ziyaret etmedin vs.] Allah, kendisini ‘hastalanan ve ackan’ kulun kendi-

si yapm, ikinci yorumda ise hastann yannda bulunmakla hastay zi-

yaret eden yapmtr. Çünkü bir hastay ziyaret eden kimse, hastann

yannda bulunur. Bu yorum nerede, kendisini hastann aym yapmas

nerede? Her ifadenin bir gerçeklii ve ‘her gerçein bir hakikati vardr.’

Bu konuda sradan insana dönük gizleme, ‘beni hastann yannda

bulurdun’ ifadesi özelinde ona öyle demektir: ‘Hastann hali, sürekli

ifay elinde tutana muhtaç ve mecbur olmaktr. ifann sahibi ise, sade-

ce Allah’tr. Öyleyse hastaya egemen olan ey, salkl insandan farkl

olarak, gelen belay uzaklatrmak için her an Allah’ zikretmektir. Allah

ise öyle buyurur: ‘Ben, beni zikredenle beraberim.’

Bu, doru bir yorumdur ve sradan bir insan bununla ikna olur.

Bilgin ise, bu konudaki bilgisine göre [bilgisini gizlemi olarak] kalr.

Haklan [tenzihten tebihe] yönelmesinin ve meyletmesinin sradan in-

sann gözünden gizlenmesi böyle olur.

FASIL-VASIL

Namazda Avret Mahallini Örtmek

Bilginler, avret mahallini örtmenin namazn bir art olup olmad-

nda görü ayrlna dümütür. Baz bilginler, avret yerlerini örtme-

nin namazn sünneti olduunu ileri sürerken, baz bilginler, namazn
farz olduunu iddia etmitir.

Konunun nefisle ilgili bâtn yorumu udur: Daha önce avretin an-

lamn açklamtk. Bu meseledeki durum ise udur: Sahih rivayetlerde
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'Namaz klan kiinin Rabbine münacat ettii’ ve 'namazn Allah tara-

fndan kuluyla arasnda ikiye bölündüü’ belirtilir. Kulun fiilleriyle,

baka bir ifâdeyle, namazda kuldan ortaya çkan fiillerle namaz klann

Hak olduunu gören kimse, avret yerlerini örtmeyi namazn farzlarn-

dan sayar. Ona göre böyle bir sr, sradan insanlara gösterilmez. Burada

bu iin srr ve anlam kast edilir. Sradan insanlar ona sadece inanr.

Nitekim bir ayette ‘Onlar sadece bilginler anlar™ denilir, [Allah’n ku-

lun fiilleriyle namaz klmasna] Örnein bir rivayette, rükûdan ban
kaldrrken Allah namazda kulununu diliyle ‘Allah kendisini övenin öv-

güsünü iitti’ ifadesini verebiliriz. Halbuki bunlar söyleyen, hiç kuku-

suz, kuldur. [Baka bir örnekte ise] Allah öyle buyurur: ‘Allah'n sözü-

nü dinlemesi için om komu edin.™ [Kur’an- Kerim’i] Okuyan, hiç ku-

kusuz, peygamberdi,

Bu konuda bilenlerle, sradan insanlar arasmda bir mertebe gözet-

meyip -dil snrlarnn dna çkmadan dinleyenleri nereye ulatrrsa

ulatrsn- nassn ifadesini dikkate alanlar, avret yerini örtmeyi namazn

-farzlarndan deil- sünnetlerinden sayar. Bununla birlikte söz konusu

kimselere göre bu ifadeleri anlayanlarn dereceleri birbirinden farkl

olabilir.
‘

Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr™

FASIL-VASIL
j

Avretin Snn

Baz bilginler, erkeklerde avret yerinin ‘iki kara yer’ olduunu iddia

ederken, baz bilginler, erkeklerde diz kapandan göbee kadarki ksm
olduunu iddia etmitir. Bizce erkeklerde avret yeri, sadece ‘iki kara

yerdir [ön ve arka].’

Bu konunun nefsle ilgili yorumu udur: nsanda kötülenen, çirkin

ve pis görülen her ey, gerçekte avrettir. Bu zikrettiklerimizin yeri ise,

iki karadr. Öyleyse bunlar, [nefs için] haram gibidir. Göbekten yukar-

s ve dizden aasndaki bölgeler ise, kukulu eyler gibidir. Kukulu
eylerden de, uzak durmak gerekir. Çünkü ‘korunun etrafndaki çoban

koruya girebilir.’
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FASIL-VASIL

Kadnda Avretin Snr

Baz bilginlere göre, yüzü ve avuçlarnn dnda kadnn her yeri

avret bölgesidir. Bazlar bu görüü kabul etmekle beraber, ayaklarnn

avret olmadn, bazlar ise, her tarafnn avret mahalli olduunu iddia

etmitir. Bize göre, kadnda da avret bölgesi ‘iki kara’dr. Allah ‘o ikisi

[Adem ve Havva] cennet yapraklaryla anlan örtmeye çalt™ buyurur.

Böylece, avret bölgesi olan ‘iki kara’y [ön ve arka dk yerleri] örtmede

Adem ve Havva’y eit sayd. Kadna örtünmenin emredilmesi -ki mez-

hebimiz budur- onun [her yerinin] avret yeri olmasndan kaynaklan-

maz. Bu emir, örtünmeyi dile getiren dinî bir hükümdür. Srf ‘avret
1

olduu için bir eyin örtünmesi gerekmez.

Meselenin nefsteki yorumu udur: Kadn, nefs demektir. Nefs kay-

nakl bütün düünceler avrettir. Kadnda yüzü, iki eli ve aya avret

bölgesi saymayanlar, yüz bilgi mahalli olduu için böyle düünmütür.

Çünkü bir eyin ‘yüzünü bilmeksizin o eyi bilemezsin. Bir eyin yüzü

gizli kald süre, o eyi bilmemi olursun. Halbuki o eyi bilmek zo-

rundasn. Öyleyse, kendisini bilmek zorunda olduun eyin ‘yüzünü’

açmak zorundasn. Binaenaleyh yüz, avret yeri olmak bakmndan ör-

tünmez. Çünkü yüz, avret bölgesi deildir.

ki el, avuçlardr. Bunlar, ihsan ve cömerdik yeridir. Senin görevin

istemektir. Veren de, verdiiyle elini uzatmal ve avucunu ‘kapatmama-

ldr.’ Çünkü o, vermesini istediin nimetin sahibidir ve sana nimeti ih-

san ettiinde onu alabilmen gerekir. Cömertlik ve kerem, din tarafn-

dan emredilmitir. Bir rivayette ‘Veren el, alan elden üstündür’ denilir.

Böylece ifade, isteyen ve verenin elini içermitir. Öyleyse verenin ikram

etmesi, isteyenin ise almas gerekir.

ki ayan örtülmesi de zorunlu deildir ve onlar avret yeri deil-

lerdir. Çünkü iki ayak, bütün bedeni tayan ve onu bir mekândan ba-

ka bir mekâna ulatran araçlardr. Özellii hareket etmek olan bir eyin

örtülmesi ve gizlenmesi güçtür. Bu nedenle, zorunlu olarak görünmesi

ve ortaya çkmas gerekir. Dolaysyla ayaklarn örtülen avret yeri sayl-

mas mümkün deildir.
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FASIL-VASIL

Namazda Kyafet

Bilginler, namazda tek bir elbise giymenin kii için yeterli olaca-

nda görü birliine varmtr.

Meselenin nefisteki yorumu udur. Namazda birleyen, namazda

kendisini görmeyendir. Bunun yerine, onu ayakta tutann ve oturtann

Hak olduunu görür. Böyle bir insan, tpk ykaycnn elindeki ölü gi-

bidir. Namazda tek elbise giymenin [nefsteki] anlam budur.

FASIL-VASIL

Srt ve Karn Açk ken Namaz Klan Erkek

Kimi bilginler srt ve kam açkken bir adamn namaz klmasn ca-

iz görmü, bir grup ise namaznn caiz olmadn ileri sürmütür.

Meselenin nefisteki yorumu udur: Zahir ve bâtn [iç ve d], na-

mazda kalbin ve organlarn amelidir. Adama namaz esnasnda iinin

zâhiri ve bâtn açldnda, artk kendisini namaz klc olarak görmez.

Bunun yerine kendisini ‘kldrlyor’ görür. Bu durum, [srt vc karn,

zahri ve batm açk iken erkein] namaznn geçersiz olduunu iddia

edenlerin görüüne benzer. Namaz kendisinden meydana gelmi olsa

bile bu keif sahibinin namaz böyle kendisine izafe etmesi miimkiin

deildir. Bu kefi elde edip ‘bu i ancak böyle olabilir’ -zaten bu

kadarlk fiiliyle insan ‘namaz klan’ diye isimlendirilir- diyen ise, söz ko-

nusu insann namaznn geçerli olduunu kabul eden gibidir.

FASIL-VASIL

Namazda Kadnn Giymesi Gereken Elbise

Bilginlerin çounluu, [kadnn namazda] ba örtüsü ve entari

giymesinin gerekliliinde görü birliine varmtr. Açk olarak klarsa,

baz bilginler, o vakitteyken ya da daha sonra namaz yenilemesi gerek-
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fiini [kaza], baz bilginler ise, sadece o vakitte yemlemesi gerektiini

iddia etmitir. Cariye söz konusu olduunda ise, baz bilginler onun

ba ve ayaklan açkken namaz klabileceini, bazlar ise ban örtmesi

gerektiini, bazlar ise bami' örtmesinin müstehap olduunu iddia et-

mitir.

Meselenin nefisteki yorumu udur. Hür ve köle kadn arasnda

hiçbir fark yoktur, çünkü herkes, Allah’n mülküdür. Dolaysyla, Al-

lah’n karsnda hürriyet yoktur. Yaratklara izafe edilen hürriyet, onla-

rn Hakkn boyunduruundan deil, sadece yaratklarn boyunduru-

undan kurtulmalar demektir. Eaka bir ifadeyle, hiçbir yaratlmn

onlarn kalbine ulama imkân ve kalplerinde etkisi yoktur. Tasavvuf

yolunda hürriyetin anlam budur. Daha önce namazdaki tek elbiseden

söz etmitik. Burada ise, ba örtmenin yorumlanmas kalmtr.

Bilmelisin ki: Kadnn bâtndaki yorumu nefs iken ba bakanlk

etmek anlamndan türetilmitir. Nefs, efendisinin onun üzerindeki ba-

kanlndan perdeli olduu için, âlemde bakan olarak görünmek ve

benzerlerine kar büyüklenmek ister. Bu nedenle, ‘özü sözü doru in-

sanlarn kalplerinden çkacak en son ey, bakanlk sevdasdr’ denilir.

Bu nedenle nefse ban örtmek, baka bir ifadeyle bakanln gizle-

mek emredildi. Çünkü namazdayken nefs, Rabbinin önünde bulunur.

Hiç kukusuz sahibin önünde bulunan bakan, yoksunluk mahallinde

bulunur. Bakasnn yanna çktnda ise, bakanln izhar eder. Bu

nedenle, köle nefse namazda ban örtmesi emredildi.

FASIL-VASIL

Namazda Haramdan Kazanlm Elbise Giymek

Baz bilginler, öyle bir insann namaznn caiz olduunu belirtmi-

tir. Ben de, mekruh saymakla birlikte, bu görüteyim. Bazlar öyle bir

namazn caiz olmadn iddia etmi, bazlar ise, vakit çkmadan nama-

zn yinelenmesinin müstehap olduunu iddia etmitir. Bize göre ha-

ramdan kazanlm bir elbiseyle namaz klan insan, namaz caiz olsa bi-

le, helal olmayan bir elbiseyle namaz kld için günahkârdr. Çünkü

bize göre böyle bir insan, ‘Salih amele günah kattran kimselerdendir.’
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Bu konunun nefisle ilgili yorumu udur: nsan tüm hallerinde ko-

runmuluk ve bütün ilerinde Allah’n honutluuna [tevfîk] ermek ni-

metiyle rzklanm deildir. nsan ayn vakitte Allah’n rzasna mazhar

klnd ite baarya ulam iken ayn anda günaha girecei bir i de

yapabilir. Buna örnek olarak, Allah’ kalbi ve diliyle zikrederken ayn

anda dövülmesi günah ya da dövülmesi yasaklanm birine eliyle vuran

bir insan verebiliriz. Bu kötü davran onun Allah’ zikrine zarar ver-

medii gibi zikretmesi de onun günahn ya da bir haram ilemi oldu-

u yargsn ortadan kaldrmaz. Çünkü zikir, o davran helal yapmaz.

Bu nedenle, bize göre çalnm bir evde klnan namaz geçerlidir. Böyle

bir evde namaz klan insan, bir açdan günahkâr iken baka bir açdan

sevap alr.

FASIL-VASIL

Namazda Necasetten Temizlenmek

Baz bilginler, necasetten (kaba pislik) temizlenmenin namazn

farzlarndan olduunu iddia ederken, baz bilginler namazn ancak ne-

casetten tcmizlenmekle geçerli olabileceini, baz bilginler ise sünnet

olduunu iddia etmitir. Daha önce, temizlikten söz ederken buna te-

mas etmitik. Baz bilginler, genel anlamda necaseti gidermenin farz ol-

duunu belirtmitir. Bu görüteki birinin öyle söylemesi mümkün de-

ildir: Necaseti temizlemek, namazn geçerlilik ‘art’dr. (art saylrsa)

öyle bir insann namaz geçerliyken necaseti temizlemedii için kld
namazda günahkârdr.

Meselenin nefs hakkndaki yorumu udur: Necaseti temizlemeyi

farz gören kimseye göre necaset, Allah’tan uzaklamay, namaz ise ya-

karmak için [Allah’a] yaklamay gerektirir. Yaklamann uzaklamaya

baskn olduunu düünen kimseler, necasetin hükmünü ortadan kal-

drm demektir. Uzaklamay yaknlamaya baskn klan ise, böyle k-

lnm namaz geçerli görmez. En dorusu öyle demektir: Kulun halle-

ri çeididir ve kul bütünüyle Allah’a aittir. Kul, kendisinden meydana

gelen her ey ile birlikte Allah’a aittir. ‘Allah ise kimseye zerrece haksz-

lk yapmaz.’ Öyleyse ister necaset ile birlikte namaz klsn ister klmasn,
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namaz makbuldür. En dorusu ise, hiçbir görü ayrl olmakszn, az

ya da çok olsa bile necaseti temizlemektir. Bunun anlam udur: nsan,

gaflet ye darlk özelliinde yaratld için, her durumda Allah’n kar-

snda huzur sahibi olamaz. Bunu bilmelisin! Raz olaca ilere erdir-

mesini Allah’tan dileriz.

FASIL-VASIL

Namaz Klnabilecek Yerler

nsanlarn bir ksm, necaset bulunmayan her yerde namazn kl-

nabilecei görüündedir. Bir ksm ise, yedi yeri bunun dnda tutmu-

tur. Bunlar, çöplük, kcsimhaneler, kabir, yolun ba, hamam, deve al-

lar ve Kabe’nin üstüdür. Baz bilginler sadece mezar ve hamam, baz-

lar ise mezar istisna etmitir. Baz bilginler ise, yasaklanm bu yerler-

de klmann namaz geçersizletirmeyeceini ileri sürmütür. Onlara

göre böyle yerlerde namaz klmak sadece mekruhtur.

Meselenin nefsteki (batn) yorumu udur: Allah ‘Nerede olursanz,

0 sizinle beraberdir
’270 buyurur. Namaz klan kii, Rabbine münacat et-

mektedir. Baka bir ayette ise, ‘Onlar namazlarnda süreklidir’
27 ' buyru-

lur. Hz. Aie, Hz. Peygamber’in halleri hakknda bilgi verirken öyle

der: ‘Her annda Allah' zikrederdi.’ Hal mensuplarnn dndakiler

için, kalbn Allah’tan perdelenmesinde mekânlarn bir etkisi yoktur. Al-

lah’tan perdelenmede etken, gaflet ya da genel olarak bilgisizlik, hal

mensuplan söz konusu olduunda ise haldir.

Namaz klmann yasakland yerlere gelirsek, söz konusu yerlerin

hepsi, temizlii bozan yerlerdir. Daha önce, necasetten temizlenmeden

söz etmi, yorumunu yapmtk. Yedi yerden sadece Kabe’nin üzerinde

namaz klmak kalmt. Orada namaz klmann yasaklanmasnn nedeni,

insana namazda Kabe’ye yönelmesinin emredilmesidir. Kabe’nin üze-

rindeyken, ona yönelmi saylmaz, dolaysyla dinin emrettii namaz

klm olmazsn. Çünkü bu durumda Mescid-i Haram’n atr [yön,

yüz] tam karnda bulunmaz. Kabe’nin üstünde namaz klnabileceini

kabul edenler ijt, yüzü zat anlamnda yorumlam demektir. Bu du-



Otuz Altnc Ksm 29i

rumda, hiç kukusuz ki, zatnla Mescid-i Haram’a dönmüsündiir

.

Çünkü onun üzerindesin ve bütün yer yüzü mescittir.

FASIL-VASIL

Kiliseler ve Manastrlar

nsanlar kilise ve manastrlarda namaz klmak konusunda görü ay-

rlna dümütür. Baz insanlar oralarda namaz klmay kerih görmü,

bazlar caiz saym, bazlar ise, içerde suret bulunup bulunmamasn

ayrt etmitir.

Meselenin nefsle ilgili yorumu udur: iki ahs aym yerden Hakka

münacat edebilir mi? Hakkn genilii nedeniyle, bizce böyle bir ey
olamaz. Allah, ‘herkes için bir eriat veyöntem belirledik™ buyurur. Aye-

tin tefsiri ve iari yorumu bunu gösterir. Öyle bir yerde namaz klarsak,

Hristiyanlarn eriat yönünden deil, kendi eriatmzdan yönünden

klabiliriz. Doruyu ilham eden Allah’tr.

FASIL-VASIL

Oturak ve Üzerinde Oturulan Dier eyler Üzerinde

Namaz Klmak

Bilginler, toprak üzerinde namaz klnabileceinde görü birliine

varm, yerde üzerine oturulan eyler üzerinde namaz klmak hususun-

da görü ayrlna dümülerdir. Çounluk hasr vb. gibi (anamaddesi

toprak olan) eylerin üzerine secde etmenin mubah olduunu kabul

etmitir. Mekruh olan, baka eyler üzerinde secde etmektir.

Meselenin nefsteki yorumu udur: Allah “Namaz kendim ile ku-

lum arasnda ikiye ayrdm’ buyurduuna göre, namazda seni var say-

m, yok saymamtr. En yüce ve nezih nitelik Allah’a ait iken, c dü-

ük ve deersiz nitelik sana aittir. Öyleyse kulluk zeminine [yer, yeryü-

zü] ve gereklerine doru her türlü iniin, genelletirmen emredilmi
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eyleri zedeler. Allah seni namazda kul diye isimlendirdi. Kulluk ise, zil-

let ve horluk demektir. Allah, yeryüzünü nitelerken, onu bizim için hor

ve deersiz yaratp ‘omuzlarnda yürümemizi saladm’ belirtir. Yer-

yüzü ayaklarmzn altndadr. Bu durum, hor bir varln temas bak-

mndan horluun ve düüklüün son noktasdr.

Yeryüzü bu kadar deersiz iken, bedenimizdeki en kymetli orga-

nmz -ki yüzdür- onun üzerine koymak ve onu topraa sürmek bize

emredildi. Allah hor varln -ki kuldur- kendisine temas etmesiyle yer-

yüzünün krkln onarmak için bunu emretti. Böylece secde sayesinde

kulun yüzü ile topran yüzü bir araya gelmi, yeryüzünün krkl
onarlmtr. Allah, kalbi krk olanlarla beraberdir. Secdede kul, nama-

zn dier hallerine göre Allah’a daha yakndr. Çünkü secde ederken,

kendi adna deil, bakas uruna gayret gösterir [yeryüzünün krld-
n gidermek]. Secde, hor varln temas etmesi sayesinde yeryüzünün

krkln onarma eylemidir.

aret ettiim hususa dikkat et! Çünkü eriat her konuya, imayla

bile olsa iaret etmitir. Bunu bilen bilir, bilmeyen bilmez. Bu nedenle,

bu ilerin srlarm sadece kef ve vücûd [Hak] elli bilebilir. Çünkü bü-

tün âlem onlarla konuur ve kendi hakikatlerini onlara bildirir.

Ebu’l-Abbas el-Hariri Msr’da 603 senesinde Ebu Abdullah b. el-

Karabaki’den öyle aktarr: Ebu Abdullah, Verdan’n küçük bir çar-

snda yürürken yannda bulunan küçük bir olunun küçük abdestini

yapmas için bir lazmlk satn alm. Lazmlk yalmdayken, yolculuk

onlar yormu. Yanlarnda iyi insanlar bulunuyormu. Bir eyler yemek

istemiler, bunun üzerine eker kam satn almak hususunda görü

birliine varmlar. Kendi aralarnda öyle konumular: ‘Bu lazmla

pislik dememi, alnd gibi yepyenidir.’ Bunun üzerine lazml e-

ker kamyla doldurmular ve yemee oturmular. Yemei yiyince, in-

sanlar ayrlm. Lazmln sahibi de Ebu’l-Abbas ile birlikte yürümü

gitmi.

Ebu’l-Abbas der ki: ‘Vallahi! Hem ben hem de benimle birlikte

eyh Ebu Abdullah el-Karabaki kulamzla lazmln öyle söylediini

duyduk: ‘Allah'n velileri bende yemek yedikten sonra, pislikler için bir

kap olabilir miyim? Hayr, vallahi olamam!’ Sonra, elinden kaym, yere
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dümü ve krlm. Ebu’l-Abbas öyle der: ‘Onun sözünden bir hal al-

dk.’

Bunu hikâyeyi anlatnca kendisine öyle dedim: ‘Lazmln size

verdii öüdünün gerçek yorumundan habersiz kalmsnz! Gerçek,

sandnz gibi deildir. Nice lazmlk vardr ki, sizden daha hayrl

kimseler ondan yemek yemi, daha sonra hacet için kullanlmtr. La-

zmlk size öyle demi: ‘Kardelerim! Allah kalplerinizi marifet ve te-

cellisinin kab yaptktan sonra, bir daha onlar bakalar için kap haline

getirmeniz uygun deildir. Allah size kalplerinizi kendisi için kap yap-

may yasaklamad. Bunu söyledikten sonra da krld. Yani, Allah kar-

snda siz de böyle olunuz.’

Bunun üzerine, ‘dikkatimizi çektiin eye aklmz vermemitik’ di-

ye karlk verdi.

FASIL-VASIL

Namazn içerdii Söz ve Fiiller

Namazn artlarna gelirsek, bunlarn bir ksm sözler, bir ksm fiil-

lerdir. Namaz bozan fiiller, namazn fiili olmayan bütün mubah davra-

nlardr. Bunun istisnas, namazda akrep veya ylan öldürmektir. Çün-

kü bilginler, bu konuda görü ayrlna dümütür. Ancak hafif fiilin

namaz bozmadnda görü birliine varlmtr.

Konunun nefsteki yorumu udur: Arzu akrebi ve ehvet ylan,

Rabbine münacat edene gelir. Acaba bunlar öldürmesi mi gerekir,

yoksa ari’nin belirledii yollarnda onlar serbest brakmas m gerekir?

Arif bunlar öldürmenin imkânsz olduunu bilir. Bu nedenle arzusuyla

Allah katnda olan eyi [elde etmeyi] arzularken ehvetiyle de sürekli

Allah’a münacat etmeyi ister. Öyleyse bu görüteki bir insan, onlar öl-

dürmeyi uygun görmez. Ad geçen akrep ve ylann Rabbiyle münacat

etmenin arama girdiini düünen kimse ise,' onlar öldürmek gerekti-

ini düünür.

Namaz bozan sözler de, namazn sözlerinden olmayan ifadelerdir.

Bilginler, kastla söylendiklerinde bu gibi sözlerin namaz bozduklarn-
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da herhangi bir görü ayrlna dümemitir. u var ki iki noktada gö-

rü ayrlna dümülerdir: Birincisi unutarak konuma, kincisi ise

namaz düzeltmek için kastl olarak konumaktr. Baz bilginlere -ki bu

istisnai bir görütür- göre, bir insan namazdayken can kurtarmak veya

önemli bir i nedeniyle konuursa, bu konuma namazn bozmaz. O
esnaya kadar kld ksma [eksik rekâtlar] ekler. Bu, Evzai’nin görüü-

dür. Baz bilginlere göre ise, namaz düzeltmek için kastl konumak
namaz bozmaz. Baz kimseler ise, unutmann dnda, her türlü ko-

numann namaz bozaca görüündedir. Baz kimseler ise, unutma ol-

sa da olmasa da, konumann namaz bozaca görüündedir.

Meselenin bâtndaki yorumu udur: Namaz klan insan, Rabbine

münacat eder (Rabbiyie karlkl konuur). Kii Rabbi için bakasyla

konuursa, yine de Rabbiyie konumu saylr. Rabbinden dolay ol-

makszn bakasyla konuursa, hiç kukusuz ki, namazdan çkm de-

mektir. Hakka münacat esnasnda unutmak, dikkate alnmaz. Baz ar-

kadalarmz ise, namazda münacat eden kulun [Hakk deil] perdeyi

görmenin etkisi altnda olduunu düünmütür. Çünkü Allah bir ku-

luyla ancak perde ardndan konuabilir. Nitekim Allah öyle buyurur:

‘Bir vahiy ya da perde ardndan olmakszn, Allah'n herhangi bir insanla

konumas mümkün deildir.

’

27i

En yakn perde, tecellinin kendisinde gerçekletii surettir. Perde-

lerin en yakn odur. Çünkü tecelli ne surettir ne de ondan baka bir

eydir. Suretin suret olmayan bir nispetten ya da suret olan bir eyin

suret olan bir nispetten alkoyduu herkes, her iki durumda da [na-

mazda] unutan gibidir. Onun bâtndaki hükmü de, zahirde bilginler

arasnda meydana gelen görü ayrl gibidir [farkl ekilde deerlendi-

rilir]. Anlayasn.

FASIL-VASIL

Namazda Niyet

Baz bilginler niyetin namazn geçerlilik art olduunu kabul et-

mitir. Daha dorusu, birkaç istisnann dnda bütün bilginler bu ko-

nuda görü birliine varmtr.
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Meselenin nefsle ilgili yorumu udur: Kul, Rabbiyle karlkl ko-

numay amaçlayabilecei gibi bazen bu hal [farknda olmakszn] ans-

zn kendisine gelir. Hz. Musa bir ate bulmak için yürürken Rabbi

onunla konumutu. Halbuki onun böyle bir amac yoktu. Bütün iba-

detlerde ilke, baz istisnalarn dnda, yükümlülerin bir amac ve gayesi

olmakszn kendiliinden Allah tarafndan olmalardr. stisnaya örnek

olarak, Ömer b. el-Hattab’n [duas ve dilei üzerine] örtünme vb.

ayetlerini verebiliriz.

Bâtnda kast vc niyetin dikkate alnmad belirtildi. Çünkü haki-

kat, Hakkn dnda bir ey olmad bilgisini verir. Hakkn bir eyde

bulunmayp niyet sahibinin kendisini baka bir yerde aramaya yönel-

mesi söz konusu deildir. Allah’n her eyle ilikisi, tek ve ayndr. Ne-

rede olursam ve hangi halde bulunursam bulunaym, Allah benimle

ise, [kendisini aramak için] nereye yöneleceim ki? Öyleyse, Allah’a

yaklamak için yönelmek gereken herhangi özel bir yön kalmamtr.

Yönelme ve niyetin konusu, Allah karsnda yöneldiim özel bir hal-

dir. Ben, Allah karsndayken o halden ayrlp baka bir hale geçmi

olurum.

Haller farkl farkldr. Hallerin farklln gözetenler, niyetin zo-

runluluunu kabul eder. eriatlar buna göre çeitlenip gelmitir. Her an

Hak karsnda olma bilincini dikkate alp hallere bakmayan kimse ise,

hal sahibidir. Böyle bir insan, bizzat hakikatte bulunduu için, niyeti

bilmez. Allah, böyle bir hal sahibine -teftir olarak deil- iar yorumla

öyle der: ‘Nereye gidiyorsunuz.'’
27* Benzer bir ayet dc udur: c

Sizinle be-

raberim. Duyarm ve görürüm 7275

Otuz altnc ksm sona erdi. Onu otuz yedinci ksm takip edecektir.





[FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN]
OTUZ YEDNC KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla

FASIL-VASIL

imam ve Cemaatin Niyeti

eriat bilginleri, imam ve cemaatin niyeti hakknda görü ayrlna

dümütür. Acaba cemaatin niyeti imamn niyetine uymal mdr? Ba-

ka bir ifadeyle, namaz belirlemede ve vacip olmada cemaatin niyeti

imamn niyetine uymal mdr? Baz bilginler bu uyumun zorunlu ol-

duunu, baz bilginler zorunlu olmadn üeri sürmütür. Her grubun

burada zikredemeyeceimiz kandan vardr.

Konunun nefsle ilgili yorumu udur: Dorusu, cemaatin niyetinin

imamn niyetine uymasnn zorunlu olmaddr. Çünkü niyet, gizli bir

itir. mamlk ise, duymak veya görmek gibi, duyunun ilgili olduu

eylerle gerçekleir. Bu nedenle ari, imamlkta kabaca anlatt eyleri

ayrmtlandrm, herhangi bir duyuyla alglanan filleri zikretmi, bunla-

rn arasnda niyeti zikretmemitir. Çünkü niyet kalbin amelidir. Böyle

bir uygunluu istemek, bilinemeyecek bir eyle yükümlü tutmak de-

mektir.

lahi geniliin. Hakkn bir ahsa iki kere ya da iki ahsa aym ekil-

de tecelli etmesini imkânsz yaptn bilen kimse, unu da bilir: Na-

mazda cemaatin niyetinin imamn niyetiyle itibaü olmas, sadece bir

takm fiilleri olmas bakmndan gerçekleir. ‘Herkes için niyet ettii

vardr.’ Çünkü tecellideki kast, tecelli edenden tecelli edilene dönük bir
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ihsan ve lütuftur. Tecelligâhn amac ise, bu tecelliyle haz almak ve

bilgilenmekdir.

FASIL-VASIL

Namazdaki Haller

Namaz bir takm söz ve fiillerden oluur Bunlarn hükmü ise, hal-

lere baldr, çünkü tüm ibadetler hallere dayanr. Haller, ari’nin dik-

kate ald hususlardr. Böylece hüküm, bulunduu hâl bakmndan yü-

kümlüye yönelir. simler ise, hallere tabidir. Bu nedenle yükümlü hak-

knda hüküm verirken ari halleri gözetir.

Malik b. Enes’e öyle ‘Su domuzu hakknda (suaygr) ne dersin?’

diye sorulunca. Malik haram olduuna fetva vermi. ‘O deniz bal de-

irmidir5
denildiinde öyle demi: ‘Evet ama ona ‘domuz’ dediniz.

5 Bu

ifadeye baka bir ey eklememitir.

çimi yasaklanm arap sirkeletiinde, arap adn kaybeder. Çün-

kü ona arap demeyi gerektiren hal ortadan kalkmtr. Kendisine ilien

baka bir hal nedeniyle [arap] sirke diye isimlendirilir. Cevher ise, ay-

ndr. Böylece hüküm haramlktan helallie geçmitir. Bu hususta zâlir

ve bâtn ayn hükme sahiptir. Çünkü bir hükmün bâtn yorumu, mese-

leyi dinden örenen kimse için, eriat tarafndan yaplmtr.

FASIL-VASIL

Namazda Tekbir

eriat bilginleri, namazdaki tekbir hususunda üç görüe ayrlmtr.

Bir ksm namazdaki bütün tekbirlerin zorunlu olduunu, bir ksm ilk

görüün aksine bütününün zorunlu olmadn, bir ksm ise balama

tekbirinin dndaki tekbirlerin vacip olmadn ileri sürmütür.

Konunun nefsle ilgili yorumu udur: Allah’ tekbir etmek [yücelt-

mek] her durumda vaciptir. Fakat bunun olabilmesi, insann kendisini
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görmesine baldr. nsan Allah’tan bakasn, hatta Allah’tan bakasna

ait bir varl görmezse, tekbir zorunlu deildir. Çünkü Allah’n büyük-

lüü kime kar ifade edilecektir ki? Hiçbir ey Allah hakknda zorunlu-

luk ifade edemez. Tekbir ise, bakalarnn varl ya da bakalarnn var-

lnn var saylmasyla [takdir] anlalabilir.

Gören, görülen ve görme bakmndan, Allah’tan baka kimseyi

görmediklerini iddia edenler vardr. Bundan daha genel olan ise, fena

[kulun beeri varlnn silinmesi] halinde gerçekleen eydir. nsan en

güzel isimleri yönünden Hakk görürse, bu müahede nispetleri, baka

bir ifadeyle isimlerin birbiriylc ilikisi bakmndan [Allah’] yüceltmeyi

ve tekbir etmeyi gerektirir. Söz gelii el-Hay bütün isimlere egemen ol-

duu gibi -el-Alîm ismi de, el-Mürid ve el-Kadir isimlerinden daha ge-

nel bir kapsama sahiptir. Öyleyse, tekbir kaçnlmazdr. Çünkü isimlerin

hakikatleri derece derece olduu için, bunu gerektirirler.

Müahede sahibi, kendisinde toplanmalar bakmndan -ki Hak bu

isimlerle isimlendirilendir- ilahi isimlere bakarsa, tekbiri görmez. Bütün

isimler, konular tenzih ya da baka anlamlar olan hakikatlere sahip ol-

salar bile, ayn isimlendirileni göstermek üzere el-Mütekellim taralndan

konulmu eylerdir. nsan, namaz ile dier ibadederi ayrrsa, sadece

balama tekbirini vacip kabul eder. Bu tekbir sayesinde, ‘namaz’ denilen

bu özel ibadetten kendisini çkaracak fiilleri yapmaktan men edilmi ve

engellenmi olduunun farkna varr. Böylece bütün görülerin bâtn

anlamlarm zikretmi olduk. Allah’a hamdolsun.

FASIL-VASIL

Namazda Tekbir Nasl Getirilir

eriat bilginleri, namazda tekbir lafznn nasl olaca hakknda gö-

rü ayrlna dümütür. Baz bilginler, sadece ‘Allahu ekber’ lafznn

yeterü olabileceini söylemitir. Baz bilginler ise, bu kalbn dnda
baka bir ekilde de söylenebileceini kabul etmitir. Fakat onlara göre

de büyüklük bildiren harflerin -ki onlar kef, ba ve ra harfleridir- bulun-
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mas gerekir. Baz bilginler ise, ‘en yüce
5
ya da ‘en azametli’ gibi anlam

bakmndan tekbirin bulunmasn yeterli görmütür.

Bu konuda bizim görüümüz, sünnete uymann (daha) doru ol-

duudur. Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘Namaznz benim kldm
gördüünüz gibi kln!’ Hz. Peygamberden ‘Allahu Ekber’ lafzndan

baka bir lafz gelmedii gibi bu lafz bize tevatür yoluyla ulamtr.

Meselenin yorumu udur: eriat sözel bir ibadette ayn anlama sa-

hip kelimeler içinden belirli bir lafz seçmise, Allah’ bilenlere göre, e
anlaml lafzlar içinden söz konusu lafza özgü baka bir anlam gözet-

mi ve kast etmitir. Bizim için en uygunu, eriatn tercih ettiine uy-

mak ve -o anlam biisek de bilmesek de- farkll salayan anlam dik-

kate almakt r. Söz konusu lafza özgü anlam bilseydik, zaten ondan yüz

çeviremezdik. Bilmediimizde ise, onu belirten ari’nin bilgisine uyarak

yerine getirir ve baka bir lafz onun yerine koymak için kendiliimiz-

den bir hüküm vermezdik.

Allah, peygamberine daha fazlasm istemesini emrederek öyle bu-

yurmutur: ‘De ki, Rabbim bilgimi artr.”
16

Bilgili bir insan ay zamanda

hikmet sahibiyse, yakn anlaml baka bir eye deil de belirli bir eye,

özel bir nitelik olmakszn yönelmez. Biz de, [bilgili ve hikmet sahibi-

nin tercih ettii] o özel nitelii dikkate alrz, davran veya sözle ondan

caymayz. O lafz kullanmaktan yüz çeviren kimse, bu özel kullanmn

yararndan mahrum kalr ve hiç kukusuz ki ari’nin emrine kar çk-

m olur.

FASIL-VASIL

Namazda Tevcih [Yüzümü Sana Yönelttim Duas]

Baz bilginler onun (tevcih duas) vacip, baz büginler ise vacip

olmadn kabul etmitir. Tevcihin ekli ise tekbirden sonra öyle de-

mektir: ‘Yüzümü gökleri ve yeri yaratana çevirdim. Ben mürik deilim .’1' 7

Ya da, ‘Namazm, orucum, ölümüm, hayatm âlemlerin Rabbi Allah içindir .

.

O’nun orta yoktur, bunu yapmam emredildi, ben müslümanlarm ilkiyim
’278

demektir. Baz bilginler ise, bizzat bu lafz söylemese bile, tespih etmesi
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gerektii görüündedir. Baz bilginler ise, bu iki ayet ile tebih ve tevci-

hi birletirmesi gerektii görüündedir.

Benim kanaatim ise, tevcihin farzlarda deil, gece klman teheccüt

namazlarnda olmasdr. Farzlara gelirsek, tekbir ve sure okuma arasn-

da bakas duymayacak ekilde unu okumak gerekir: ‘Allah'm! Dou
üe baty birbirinden uzaklatrdn gibi hatalarm benden uzaklatr.

Allah’m! Beyaz elbiseyi kirden temizlediin gibi beni hatalardan temiz-

le. Allah’m! Beni kar, su ve yamur ile hatalarmdan temizle.’ Benim

tercih ettiim ‘tevcih’ ifadesi bu olduu gibi Sünnet de onu dile getir-

mitir. Bizim mezhebimiz, Sünneti benimsemek, onunla amel etmektir.

Bunu farz görmesek bile -çünkü Allah onu farz klmad- [peygamberin

sünnetine] uymak daha uygundur.

Allah ehline göre meselenin yorumu udur: Tevcih (yüzümü yö-

nelttim duas), bir halden bir hale ve bir halde yaplr: Allah’tandr, Al-

lah iledir, Allah’adr, Allah’la beraberdir, Allah’n (isimleri) içindedir,

Allah içindir, Allah’a kardr. Tevcih, Allah’tan balar; yardm ve des-

tei Allah’a baldr (O’nunladr); gayesi ve sonucu Allah’adr; elik

ederek ve gözeterek Allah ile beraberdir; umarak ve isteyerek Al-

lah’tadr; yaknlama isteyerek Allah içindir; tevekkül ve itimat ederek

Allah’a kardr. Ardndan, ‘tevcih’te yer alan lafzlarn bâtn! anlamlar

zikredilecei gibi tekbir ve okuma arasnda zikrettiimiz dua da yorum-

lanacaktr.

[Duada geçen] Su, hayat ve canllk demektir. ‘Allah her eyi sudan

yaratt.’ Baka bir ifadeyle, seni zikretmem için canlandracan eylerle

[kalbimi temizle], organlarm ise sana itaat etmek için canlandr. Bu

durumda onlar ancak itaatte kullanlr. Çünkü organlar, kyamette insa-

nn lehinde ya da aleyhinde doru sözlü tanklar olacaktr. Nitekim

Kur'an- Kerîm’de organlarn tankl zikredilmitir.

[Duadaki] Kar [serinlik] ise, güvenilir bir hadiste geçen ‘parmakla-

rn serinlii’ gibi ‘inancn serinliinden gelir. Bu sayede insan, bilgide

kesinlie ular. Bunun yan sra, söz konusu kesin bilgiyle seçilmi kul,

Allah’ bilmeyle ilgili yüksek mertebelere duyduu özlemin hararetin-

den ‘tenzih edilen en yüce’nin katnda serinlie kavuur.

Duadaki kar, ‘kalbin kari ifadesinden gelir. Kalbin kar, Allah’n ik-

ram ettii tecelli ve müahede nedeniyle kalbin duyduu sevinçtir.



302 Fütûhât- Mekkiyye 3

FASIL-VASIL

Namaz Klann Namazdaki Durmalar

Bunlardan biri, balangç tekbirinden sonra ve okumaya balama-

dan öncedir, Bu, birinci duraktr. kincisi ise, Fatiha suresi tamamlan-

dndadr. Üçüncüsü ise, okuma bitip riîkûya gitmeden öncedir. Oku-

duunu düüunek ya da nefesini düzenlemek için her ayette durmak

eklindeki sekteler ise, bunlardan bakadr. Üçüncü sekte ise, Fatiha’dan

sonra baka bir sure okuyan kimse içindir. Kii Fatiha suresini okumak-

la yetinirse, bu durumda sadece iki sekte olur. Bilesin.

Allah ehline göre bu meselenin bâtnî yorumu udur: nsanlarn bir

ksm imamn sektelerini kabul etmezken, bir ksm onlar ho görür.

Sektelerin sünnet olduunda kuku yoktur. Bunlarn bâtn yorumuna

gelirsek, Allah öyle der: ‘Namaz kulumla aramda yarya böldüm.’ Hz.

Peygamber ise, öyle buyurur: ‘Sanki O'nu görüyormu gibi Allah’a

ibadet et.’ Namaz klan kii, Rabbiyle konumak ister ve O’nu kblesin-

de gözlerinin önüne getirir. Meselenin nefsteki yorumu da böyledir.

Fakat, bir snrlama ya da tebih olmakszn, celaline yarar ekilde Al-

lah’ gözlerinin önüne getirir. Namaz klan insan ‘kblesinde Rabbiyle

yüz yüze bulunur.’ Nitekim Hz. Peygamber’in böyle söyledii aktarl-

mtr.

Münacat, mufaaic [bir eyin karlkl yaplmas] babndan bir mas-

tardr. Bu bab, baz durumlarda iki öznenin fiilidir ki, namaz da onlar-

dan biridir. Kul namazda ‘övgü âlemlerin Rabbi Allah'adr’ deyince, Al-

lah kuldan bu sözü ‘dinleyen’dir. Bu nedenle ayeti bitirdiinde kulun

‘gördüü halde kulak vermesi gerekir.’ Kul, Hak karsnda saygnn ge-

rei olarak, Hakkn ne söylediini görmek için susar. Bu esnada kulun

söze karmas uygun deildir. Çünkü susmak, karlkl konumalarda

saygnn gereidir. Hale ise, sayg gösterilmeye en layk olandr. Allah

ise ‘kulum beni övdü’ der. Allah’n kullarndan bir ksm, bu sözü kula-

yla duyar. Kulanla duymasan bile, inanarak bunu duymalsn. Çün-

kü Allah, bunu bildirdi. Her ayette, o ayetin gerektirdii ekilde Allah

sana böyle söyler.

Karlkl konutuun kimsenin söylediine kulak vermek, saygdan-

dr. Onun sözüne müdahale ettiinde, yani konuurken sözünü kestiin-
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de saygszlk etmi olursun. Bu düstur, karlkl konuan herkes için ge-

reklidir. Öyleyse, bir faydann ortaya çkmas için, konumann srayla

yaplmas gerekir. Saygsz bir insann hükümdarlarn yannda yeri ola-

mayaca gibi onu dost ve arkada edinmeyeceklerini de bilmelisin!

FASIL-VASIL

Namazda Okumaya Balarken Besmele Çekmek

eriat bilginleri, namazda okumaya balarken besmele çekmek

hakknda görü ayrlna dümütür. Kimi bilginler, hem Fatiha sure-

sinde hem dier surelerde açk ya da gizli olarak besmele okunmasn

uygun görmemitir. Bu durum, farz namazlar içindir. Bu görütekiler,

nafile namazlarda besmele okumay caiz görmütür. Baz bilginler, her

rekâtta Fatiha’yla birlikte gizlice okunabileceini kabul etmi, baz bil-

ginler ise, sesli okunan surelerde sesli, gizli okunan surelerde gizli oku-

nabileceini kabul etmitir.

Bana göre, namazda ya da baka bir durumda Kur'an- Kerîm

okumaya balarken ‘euzu-besmele’ çekmek farzdr. Bunun nedeni,
‘

Kur'an okuduunda talanm eytandan Allah'a sn’179 ayetinde yer alan

ilahi emirdir. Öyleyse farz ya da nafile namazlarda Fatiha ve sureleri

okurken besmele çekmek, çekmemekten daha iyidir. Çünkü namaz k-

lana farz olan ey, ‘Kuran'dan kolayna geleni okumaktr.’ Bu hükmü,

namazda Kur'an-1 Kerîm okunmasn isteyen -ki o, okunmas kolay ge-

len suredir- Allah belirledi. Allah belirsizi zikrettikten sonra belirliyi

zikretmitir. Belirli olan, Fatiha’dr. Öyleyse insann kolayna gelen ey
besmeleyi okumak ise, onu okur. Fatiha ve dier surelerde besmele

çekmek kolayna gelmezse, herhangi bir sorumluluu yoktur.

Fatiha suresi namazda zorunludur. Fatiha okunmazsa, klnan namaz

‘Allah'n kendisiyle kulu arasnda böldüü namaz deildir.’ Bize göre

besmele, Kur'an- Kerîm’de yer ald için bir ayettir. Besmele, sadece en-

Neml suresinde Süleyman’n mektubunda bir ayet deildir. Orada tam

bir ayet deil, ayetin bir parçasdr. Allah en dorusunu bilir.
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Allah ehline göre Besmelenin bâtn yorumu udur: ‘Allah'n isminin

üzerine zikredildii eylerden yiyiniz (Besmeleyle kesilen eyleri) mn ‘Allah'n

isminin üzerine zikredilmedii eylerden yemeyiniz™* Kur'an- Kerîm, Al-

lah’n kelamdr. Bir rivayette ‘imam arkasnda bulunandan yemek iste-

diinde, ona yemek vermelidir’ denilir. Böylece onu ‘yemek’ diye isim-

lendirmi, böylece yeme fiiline uygun olmutur. Bu nedenle, bâtn yo-

rumunda yemeyle ilgili ayetleri zikrettik. Allah’n kelam olduuna ina-

narak Kur'an- Kerîm’i okuyan kimse, böyle bir isim yer almasa bile,

Allah’ el-Mütekellim diye isimlendirir. Anlayasn.

Allah bize vc size, hitabmu balamlarn öretsin!

FASIL-VASIL

Namazda Kraat (Okuma) ve Okunacak Sureler

Baz insanlar namazda okumay farz saymtr ki, çounluk bu gö-

rütedir. Baz insanlar [bilginler], okumay farz saymam, bazlar ise

kimi namazlarda farz, bazlarnda ise farz saymamtr. Bana göre, na-

mazda Fatiha suresini okumak vaciptir. Bu sure okunmazsa, namaz caiz

deildir.

Bilginler, namazda Kur’an- Kerîmden okunacak miktar hususunda

görü ayrlna dümütür. Bir ksm ezberlenmi ise Fatiha’y okumay

vacip saymtr, ki ben de bu görüteyim. Fatihann dndaki surelerde

ise, snrlama yoktur. Baz bilginler, her rekâta Fatiha okumay vacip

saym, bir ksm namazn çounda, bir ksm namazn yarsnda, bir

ksm namazn tek bir rekâtnda vacip saymtr. Bir ksm ise, Kur'an-

Kerîm’den herhangi bir ayeti okumay vacip saymtr. Bilginlerin bir

ksm, ksa ayetlerden üç ayet, ya da borçlanma ayeti gibi tek bir ayetle

snrlamtr. Bu durum, ilk iki rekâtta geçerlidir. Dier iki rekâta gelir-

sek, bir grup Kur’an- Kerîm okumay deil, tebihi müstehap saym-

tr. Çounluk ise, namazn bütününde Kur’an- Kerîm okumay uygun

görmütür. Ben de, bu görüteyim.

Allah ehlinin bu konudaki bâtn yorumu udur: ‘Namaz klan Rab-

biyle münacat eder (konuur).’ Münacat bir sözdür. Kur’an- Kerîm de
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Allah’n bir sözüdür. Kul, namazda Allah’n kendisini çard münacat

esnasnda Rabbiyle hangi sözle konuacan kendi kendine bilemez. Bu

nedenle ‘namaz kuhm ile aramda ikiye ayrdm’ dediinde Allah, kendi-

siyle nasl konuacan ve hangi sözle münacat edeceini ona bildirir.

Sonra öyle der: ‘Kul övgü âlemlerin Rabbi Allah'adr’ der. Bu ifade, kula

Rabbiyle hangi sözle konuacan öreten bir bildirimdir. Allah ‘kulum

beni övdü’ der. Allah, namaz klan kulu hakknda kendisiyle karlkl ko-

numas için kelamndan baka bir eyi zikretmedi.

Allah, kelamnn içinden [kendisiyle konumak için] kulu adna Fa-

tiha suresini belirledi. Çünkü kul namazda ancak Allah’n kelam ve ke-

lamn toplayan [üm, ana] sureyle konuabilir. Üm, toplayc demektir

ve Fatiha suresi, ‘ümmü'l-Kur'an’, Kur'an- Kerîm'i toplayan demektir.

Allah, bize nasl vc neyle kendisiyle konuacamz örettikten sonra,

Allah karsnda saygl davranan akll-bilgili kii namaza girdiinde sa-

dece Fatiha suresiyle konuur. Böylece Hz. Peygamberim Rabbinden

aktard bu kutsi güvenilir hadis, ‘Kur'an- Kerîmden kolayna geleni

oku’ ayetini yorumlayan bir hadistir. ari önce genel bir ifade söyleyip

daha sonra bu genel ifadenin yorumu olan özel bir yorum zikredebilir.

Böyle bir durumda bilgili-saygl kimselerin yapmas gereken ey, sözü

söyleyenin yapt bu yorumu amamaktr. Yorumlayan ise, Allah’tr ve

o yorumun snrnda kalmak gerekir.

Allah, namazn dier hallerinde deil, özellikle ayaktayken Hakkn

sözüyle konumay emretti. Çünkü kul namazda ayaktayken, kaim kl-

ma [bilfiil varlk kazandrma] nitelii ortaya çkar. Allah ise ‘kazand

her eyle her nefsi gözetir.’ Kulun Rabbinin sözünü [okuyarak] ayakta

durmasnda büyük bir bilgi vardr. Kul ayakta olduu sürede, sadece

Rabbiyle ve O’nun sözüyle konuur. Acaba konuurken kime aktar-

maktadr? Kimden aktarr? Aktaran kimdir? ‘Allah'n üzerinde hakim

olduu nefs ne kazanmtr? lahi inayet ve ihsan olmasayd, kul kimdir

ki efendisi, ‘kul öyle dedi, Allah da böyle dedi’ der?

öyle bir itiraz yöncltüebilir: ‘Kaim klmak’ nitelii hakknda iaret

ettiin eyi anladk. Rükûdan kalkmak da bir tür ayakta olmaktr, fakat

onda okuma yoktur. Buna öyle yant veririz. Rükûdan kalkmak, rükû

ile secdeleri ayrt etmek için emredildi. Ayakta olduktan sonra secde

edilebilir. nsan rükûdan secdeye gitseydi, bu durum bir eilmeden
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meydana gelen baka bir eilme olurdu. Bir eilmeden baka bir eil-

menin meydana gelmesi doru deildir. Çünkü öyle bir ey, girilen bir

eyden çkmann ta kendisidir. Tevazu [alçalmak], ancak bir yükseklik-

ten olabilir. Baya bir nefsin görünüteki tevazusu tevazu deil, sadece

nefsin zayfldr. Dolaysyla, o tevazu olmaz. Bunun bir örnei, yok-

luun yokluudur. Yolduun yokluu, varln ta kendisidir.

ki secde ayrsn diye aralarna ‘ba kaldrma5

yeritirildi. Böyle-

ce, kendilerini ayran bir ayraç ile iki secde farkllar. Bu durumda, bi-

çimde ortak olsalar dahi, ortada baka bir durum olduu anlalr. Allah

öyle buyurur: ‘Ona benzerleri verildi .’2 *2 Biz ‘Allah'tan baka ilah yoktur’

‘Allah'tan baka ilah yoktur’ ifadesiyle özdeliinde herhangi bir kuku

duymayz. Kur’an-t Kerîm’in onz alt yerinde biçimsel olarak.bu ifade

ayn ekilde yer alr. Zevk sahibi [arif] ise, yer aldklar balamn farkl-

nedeniyle bunlarn ‘tatiar’nn da deitiini bilir. Bunu anlayabilir-

sen, anla! Bu durum, namaz rekâtlarnn görünüte birbirine benzemesi

gibidir. Halbuki herhangi bir rekatn bakasnda bulunmayan kendisine

özgü bir tad ve zevki vardr. Kukusuz, iki benzer bir zt ile ayrtrl-

dnda, farkllarlar.

Hükümdarn karsndaki saygnn gerei, selamlahdklarnda eile-

rek selamlanmalardr. Eilme, riikûdur. Ya da, onlar yüceltmek için

yüz topraa konulur ki, bü da secdedir. Hükümdarlar övüldüünde ve-

ya kendileriyle konuulduunda, onlar öven veya onlarla konuan kim-

se önlerinde ayaa kalkar. Oturarak ya da ayakta olmadan baka bir hal-

le hükümdarlarla konuulmaz. Bu, aa mertebedekilerin hükümdarn

karsnda bilinegelen sayg davrandr. Öyleyse, özgürlük kabul etme-

yecek ekilde, kölesi olunan kimse karsnda nasl davranlmaldr?

[Namazda okumanm anlamna- gelirsek] Kur’an- Kerîm’in dildeki

anlamndan ve lafzn kullanmndan anlalan ey, ‘toplayan’ olmasdr.

Namaz da, toplayc bir davrantr. Namazda köle efendisiyle bir araya

geldii gibi aym zamanda namaz Allah ile kulu bir araya getiren bir

haldir. Çünkü Allah, namaz kuluyla arasnda ikiye bölmütür. Böylece,

[toplayclk anlamnda] Kur’an ile namaz arasnda karlkl iliki ger-

çeklemi, bu nedenle namazda Kur'an- Kerîm’den baka bir eyin

okunmas uygun olmamtr.
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Ayakta durmak, yazl harflerden Elife benzer. Elif, harflerin asl-

dr. Tüm harfler, göüsten iki dudaa kadarki mahreçlerde kesilmesiyle

Eliften ortaya çkt. Öyleyse Elif, harflerin varlklarn kendinde topla-

yan eydir. Harflerin varlklan ise, onlarn kalpten -ki gayb âlemidir-

ehâdet âlemine çk ve yolculuklarndaki mertebe ve menzilleridir.

[Elif ile ayakta durmak arasndaki bu benzerlik nedeniyle] Ayakta dur-

mak rükû, secde ve oturmak gibi namazn bütün unsurlarn kendinde

toplayan bir harekettir. Gerçi [secdeden sonraki] oturu, bir bakma

ayakta durmaya benzer. Çünkü oturmak ayakta durmann yarsdr.

Toplayc olmas bakmndan Kur’an- Kerîm’in ayaktayken okun-

mas, daha uygundur. Çünkü ayakta olmak, dorusal harekettir. Do-
ruluk ise, Allah’tan istenen eydir. Nitekim kul ‘bizi dosdoru yola ula-

t r’
m der. Çünkü Allah, ‘sana emredildii gibi dosdoru ol’

28* buyurdu.

Bütün bu söylediklerimizle, dince namaz diye adlandrlan eyin en

az olan vitir namaznda olsa bile, namazn her rekâtnda Fatiha’y

okumann farz olduu ve bu surenin Kur'an- Kerîm’deki dier ayetler-

den üstünlüü ortaya çkmtr. Rekâdar en az olan namaz vitir nama-

zdr. Nitekim Hz. Peygamber vitir namazn tek rekât klmtr:.

Öyleyse namaz klan kimse, zorunlu olarak veya uygun olan

gözettii için ayaktayken Fatiha’y okumaldr. Bu nedenle imdi,

Allah’ bilenlerin namazdaki konumalarnda onu nasl okuduklarn

açklayalm!

VASIL

Namazda Sure Okumann Tarz

Namaz klan kii [musalli], kelimenin kökeni hakknda açklad-

mz gibi, kincidir. Onun ikinci olmas ise, gerçek bir durum deil, sa-

dece imandaki tevhit tanklna göre gerçeklemi göreli bir durumdur.

Öyleyse söz konusu olan imann ikinciliidir. Baka bir ifadeyle imani

iki noktada ortaya çkmasdr: ehâdet ve namazda. Nitekim imam ze-

kât ile birlikte üçleriz. Fakat daha fazlas yoktur. Bu nedenle Allah,

imanda art zikretmi ve öyle buyurmutur: *Onlarn imanm art-
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rr .’
285 man, tek bir hakikattir. Çokluk ise, onun mertebelerde gözük-

mesiyle ortaya çkar. Saylar ortaya çkaran ve kendiliinde çoalmaz-

ken saylar çoaltan bir de böyledir. Bir say mertebesi birden yoksun

ise, onun ne hükmü ne varillii kalabilir. Bunu görmüyor musunuz?

Allah
l

bir ksmna inanr, bir ksmn inkar ederiz™ diyenler hakkn-

da
‘

onlar kâfirlerin ta kendileridir
5287 demi, onlar imam bir mertebeden

[baz ayetlere inanmaktan] dlaynca, Allah da kendilerinden iman bü-

tünüyle soyutlamtr. Böyle insanlara verilebilecek en uygun isim,

‘‘örtmek’ anlamndaki küfür ismidir. Çünkü asl kâfir, Hakkn kendisin-

den gizlendii kimse demektir. Kâfir, imam bilen ve onu örten kimse-

dir. Nitekim öyle demiti: ‘Bir ksmna inanrz.’ Dolaysyla böyle bir

nsan, iman tanmayana göre ‘kâfir
5
ismini almaya daha layktr.

Hakkn ilk oluu kinciyi kabul etmedii için, Allah ‘namaz kulum

ile aramda böldüm’ demi, kendisini zikretmi, sonra kulunu zikretmi-

tir. Burada ne kendisi ne kulu için ilk olmay zikretmemitir. Bunun ye-

rine, kendisini zamirle, kulunu ise açkça söyleyerek ‘ara’y zikretmitir

[benimle kulumun ‘ara’sndaj. Ara, kulun Rabbinden ayrmasn sala-

yan snrdr. Allah, ‘ara’y zikrederken önce kendisini zikretti ve ‘benim

aram’ dedi. Bu öncclcmcdcn sonra, kula ait aray zikrederek ‘kulumun

arasnda’ demitir. Böylece söz konusu kimsenin, arzusunun deil, ken-

disinin kulu olduunu belirtmek için onu kendisine izafe etti. Çünkü

Allah ‘arzusunu ilah edineni gördün mü,m diyendir. Burada belirtilen kul,

kendisi bakmndan arzu gücünün kuludur. Gerçekte ise o, Rabbini

katindadr [rabbini kuludur].

Kulun [köle] efendisi karsnda herhangi bir iradesi yoktur. Efendi

diledii ekilde kendisinde hüküm sahibidir. Hale, özü gerei zorunlu

varlktr. Kul ise, asl yokluk olduu için, varln Haktan kazanandr.

Hak bu mertebede kula öncelik verir. Çünkü ‘aralk’ ancak iki ey ara-

snda düünülebilir ki iki ey, Rabb ve kuldur.

Hak, ‘aramda’ ifadesinde kendisini önce zikretmesinin karlnda
kulun sözünü Hakkn sözünün önüne alm ve öyle demitir: ‘Kul,

‘övgü âlemlerinin Rabbinedir’ der.’ Böylece kulun sözünü öncelemi,

sonra öyle demitir: ‘Allah öyle der ...’ Burada ise, kendi sözünü ku-

lun sözünün ardndan getirdi. Bunun gayesi, ‘aramda’ -k burada önce-

ledi- derken ‘önceden’ ve ‘Allah der ki’ ifadesinde ise ‘sonradan’ ‘iin
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O'na ait olduunu’ bize açklamaktr. Allah, lle ve Son’dur [el-Evvcl ve

el-Âhir]. Böylece ‘aramda’ ifadesinde Hakkn ilk oluunun kinciyi ka-

bul etmeyi gerektirmediinin bilinmesi için, kul adma ‘ilk olmay’ orta-

ya koydu. Onun ikinci olduu zannm veren budur. Namazda insan,

söze önce balad.

Maksadn ‘türeyen’ bir bileim deil, mertebeleri tantmak olduu-

nu sana açklam olduk. Çünkü 'Allah ‘kulumun arasnda’ ifadesinde

domad gibi ‘Allah der ki, kulum beni övdü’ ifadesinde de ‘doma-

d.’ Akl kendi teorik düünce ve kantyla gerçekte O’nu alglayabilse ve

zatn bilebilsevdi, hiç kukusuz, teorik aklndan domu olurdu. Hal-

buki Allah, akllar nedeniyle ‘domad’ gibi varlkta da domamtr.
Ayn zamanda, âlemi yaratmakla da ‘dourmamtr.’ Âlemin varl ile

Hakkn varl arasnda hiçbir iliki yoktur. liki, baba ile oul arasnda

düünülebilir. Çünkü bir öncül, kendisine uygun olmayan bir eyi

meydana getiremez. Allah ile yaratklar arasnda ise, âlemin var olmada

kendisine muhtaçlnn dnda bir iliki yoktur. ‘Allah, âlemlere muh-

taç deildir.’

Hakkn ilk oluu kinciyi kabul etmedii gibi kulun sözde ilk oluu

da Hakkn ikinci olmasn gerektirmez. Çünkü bu saysal birincilik de-

ildir. Kulun karsnda bulunan Haktr ve kul O’na münacat eder.

Allah, [namazla ilgili kutsi hadiste] bakasn zikretmeye kar çk-

mad. Bir insan, namaznda bakasn. Hakk onda görmekten ya dâ

onu Hakta görmekten ya da onun Hak’tan meydana çkmasn görmek-

ten soyutlanm bir ekilde görebilir. Bir eyi Haktan meydana çk
bakmndan görmek, ‘gördüüm her eyden önce Allah’ gördüm’ di-

yen Ebu Bekir’in sözüdür. Bu görme türlerinden herhangi birine sahip

olmayan kimse, gerçekte namaz klm deildir. Namaz kimamsa,

Hakka münacat etmi de deildir. Öyleyse Hak ile sözlerle deil, O’nün

karsnda huzur ve bilinç sahibi olmakla konuulur.

Kul, Hakkn karsnda ‘huzur (bilinç)’ sahibi deilse, ‘övgü

âlemlerin Rabbi Allah'adr’
289 diyen kulun hakikati ya da varl deil, sa-

dece dili olur. Allah ise, ‘kulumun dili beni övdü, benimle konumasn
emrettiim kimse deil’ der. Kii sözlerinde bilinç ve huzur sahibiyse,

Allah ‘kulum beni övdü’ der ve Allah’m ihsanyla daha önce zikredilen

eyleri elde eder. Çünkü kul huzur sahibi olduunda, bu huzur, dil ve
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dier organlarn huzur sahibi olmasn barndrr. Çünkü göz, hepsini

birletirir. Göz ‘huzur’ halinde deilse, baka bir organ ya da nefsinden

baka bir ey huzuru elde edemez.

Kamette ‘hayye ale’s-salat [haydin namaza]’ ifadesinde Hakkn ni-

das kulu önceler, Bu nedenle kul, kendisine namazn dndaki davra-

nlar yasaklayan balama tekbirini alr. Namaznn sonuna kadar tekbi-

ri üzerinde kalr ve [namaz bozacak davranlar] kendisine yasaklama-

snda dürüst olur ve bu sözün hakkn yerine getirirse, Allah da onun

karlm verir. Çünkü Allah ‘dürüstleri dürüstlükleri için ödüllendirir

d

290

Baka bir ayette ise,
‘
sizinle ahitletiimiz sözü yerine getirin

1291 buyurdu.

Gerçekte Hakk [bu ödülü vermeye] zorlayan kimse yoktur. Kul na-

mazdaki ‘yasaklama
5

tekbirinin gereini yerine getirmeyip aklna ailesi-

ni, dükkann veya bir gayesini getirirse, onun ii Allah’a kalr. Allah,

böyle bir kuluna hakkndaki bilgisinin gereine göre davranr.

‘Namaz5

denilen belirli bir hali seçip belirlediinde, kul ‘yasaklama’

tekbirini takip ederek ‘Allahu Ekber [Allah en büyüktür]’ der. Adeta

öyle der. ‘Allah kendisini bir halin smrlayamayaca kadar büyüktür.

Allah, [namazdan ibaret olan bu özel halin dnda] her halde de bulu-

nur .

5 Hayr! Allah, hallerin tümüdür. Daha dorusu, bütün haller

O’nun elindedir. Hiçbir hal O’nun dnda kalmaz. Böylece kul, akln

deil, vehim gücünün yargs olan böyle bir deerlendirmeden Allah’

yüceltir. Çünkü insanda akl kadar vehmin de bir etkisi vardr. ari, ba-

lama tekbirini ‘ihram [yasaklama
]

1

tekbiri diye isimlendirdi. Anlam,

engellemek ve men etmek demektir. Kul öyle der: ‘Bu, hiçbir varln

büyüklüünün ortak olamayaca zatn büyüklüüdür .

1

Allah’n bize bildirdii gerçee göre ise, kendisinin ayn olan nasl

O’na ortak olabilir ki? Nitekim Allah kulunun ‘kula, gözü, dili, eli ve

aya’ olacan belirtir. Bir ey, kendisine ortak olamaz. Çünkü bir tek

kii vardr. Öyleyse Allah, ululayan ve büyüle olandr. O, büyüklüktür.

O’ndan baka yüce yoktur. Allah, kendisinin ayn olan bir eyin büyük-

lüüyle büyükienmekten münezzeh ve mukaddestir. Arif bu nitelikle

Hakkn önünde durup, duruunda ve tekbirinde Allah’tan bakasn

görmediinde ‘hayye ale’s-salat [haydin namaza]’ dediinde Rabbinin

nidasna kulak verir. Bunun anlam, benimle konumaya bala demek-

tir. Allah ona ‘
elbiseni temizle demitir. Namaz klan kii, bu makam-
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da Allah’a övgüler sunar. Bu sayede, namazda bereket talep eder. Çün-

kü kul,.Allah’n'amelini kendisine döndüreceini bilir. Nitekim içimiz-

den biri dindar bir insana ‘benim adma teberrüken u elbiseyi giy!’ der,

sonra da elbiseyi giyen kii, teberrük niyetiyle elbiseyi sahibine giydirir.

Zikrettiimiz eye kar Allah ‘kulum beni övdü’, yani ‘bana övgü

elbisesi giydirdi’ der. Gerçekte ise, kulunun diliyle kendisini öven

Hak’tr. Nitekim, kutsi bir hadiste ‘Allah kulunun diliyle kendisini öve-

ni duydu’ diye bildirilir. Namaz klan kimsenin mertebesinin ne kadar

yüksek olduuna baknz! Hale, onu efendisine övgü elbisesi giydirmek-

le nasl nitelemitir? Bu hal sahibi namaz klanlar nerededir? Yazk!

Üstelik insanlar, bu övgüyü ifade ederken dillerini kendilerine vekil

yaparlar. Bunun nedeni, saygszlklar ve kendilerini kimin ve neyi öv-

meye çardn bilmeyileridr. Dolaysyla sadece bedenleriyle çarya

olumlu karlk verip kalpleriyle kendi amaçlarna giderler. Onlar, na-

mazlarndan deil, namazlarnn içinde gafil kalan namaz klclardr.

‘Namazlarndan deil’ dememizin nedeni, görünüte Hakkn çarsna

karlk vermi olmalardr. Bunun yan sra onlar, Allah’n emrine uya-

rak, bedenlerini kblenin önünde kendilerine vekil brakmtr. Allah

onlar bu makama çardnda, Allah’ bilen kii gelir ye ‘yasaklama’

tekbiri getirir. Söz konusu kii, ‘elbiseni temizle
’293 ayetinin gerei olarak,

temizliini yenilemeden Rabbiylc konumaya kendisini ehil görmez.

Bâtnî anlamyla elbise, kalp demektir. Nitekim bedevi Arap öyle der:

Elbisemi elbisenden sök çkart!

‘Elbiseni temizle
’m ayetinin yorumundan söz edilirken, onun elbise-

yi ksaltmayla ilgili, bir emir olduu belirtilir. Ali b. Ebî Talip (r.a.) bu

konuda öyle der:

Elbiseyi gerçekte ksaltman

Daha temiz, daha salam ve daha korunmu [bir davrantr]

Kul, Rabbine yapt itaatlerde kusur ve eksikliini görmek zorun-

dadr. Çünkü özü gerei kul, Rabbinin annn hak ettii yüceltmeyi

yerine getirmede eksiktir. Dolaysyla elbiseyle ilgili emir, kulun kalbini

temizlemesi hususunda ilahi bir ikazdr. Çünkü kalp ‘beni kulumun



312 Fütûhât- Mekkiyye 3

kalbi sdrd’ anlamndaki kutsi hadiste Hakla barndran Rabbin elbi-

sesidir. Bu makamda temizlenmesi emredilen ey, böyle bir elbisedir.

Arif, Rabbi ile konumak için kalbini temizleyecei zaman, Rabbi

vastasyla deil de kendi kendine kalbini temizlemeye kalktnda, bu

durumun kalbinin daha çok kirlenmesine yol açacan görür. Bu du-

rum, sv olduu içine elbisesindeki pislii idraryla temizleyen kimse-

nin haline benzer. Halbuki burada istenilen temizlik, nefsinden uzak-

lamak ve bütün ileri Allah’a havale etmektir. Çünkü Allah öyle der:

‘Bütün i O'na döner, O'na ibadet et.™
5

Bu nedenle bize göre, namaz klan insann O’nu kelamndan ba-

kasyla Rabbiyle konumas geçerli deildir. Çünkü namazda beeri bir

sözün bulunmas yakk olmaz. Nitekim bir rivayette ‘Namazda insan

sözünün bulunmas uygun deildir, namaz tebihtir’ denilir. Hz. Pey-

gamber, ‘Yüce Rabbinin adm tebih et’
29h

ayeti indiinde ‘rükûlarnzda

[Hakk] tebih edin’ diyerek pekitirdi. ‘En yüce Rabbinin adm tebih

et’
2”

ayeti indiinde ise, Hz. Peygamber ‘bunu da secdelerinizde oku-

yun’ diye emretti.

Böylece Kur'an- Kerîm, ayakta durmak, rükûya gitmek ve secde

etmek gibi bütün hallerimizi içermitir, insan namazda ancak peygam-

berin diliyle belirlenmi eyleri okuyabilir. Biliyoruz ki Hz. Peygamber

‘kendi arzusundan konumaz, sadece kendisine vahy edileni söyler.’
298 lahi

her kelam ‘Kur'an’ diye isimlendirmesek de [çünkü kutsi hadisler de

Hakkn sözleridir], onun Allah'n kelam olduunu biliyoruz. Öyleyse

Kur'an- Kerîm Allah’n sözüdür ancak Allah’n her sözü Kur'an- Ke-

rîm deildir. O halde, [ilahi denilenlerin] hepsi Allah’n kelamdr ve

namazn herhangi bir bölümünde sadece kendi sözüyle Allah ile konu-

abiliriz.

Ayn ey, Hz. Peygamber’e ‘elbiseni temizle’
199

ayetinde emredilen

temizlenme için geçerlidir. Arif, bu emre uyarak, ‘yasaklama’ tekbiriyle

Fatiha suresinin okunuu arasnda ‘Allah’m, benimle hatalarmn aras-

n aç’ der. Bunlar, elbisesine ilimi pisliklerdir. ‘Douyla baty birbi-

rinden uzaklatrdn gibi.’ Çünkü Allah bilgili kulu kendisiyle konu-

maya davet ettiinde, hiç kukusuz, kendisine yaknlk makamn ona

tahsis etmitir. Yaknlk makamndayken Allah, hatalarn kula göster-

diinde -ki bunlar zatnda, yani bu mekândan uzaklk mahallinde bulu-
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nan eylerdir- kul Hakkn kendisinden istedii yaknlktan uzakta bulu-

nur. Bu nedenle, konumaya balamazdan önce kendisi ile hatalarn

görmesi arasna perde olmas için dua eder. Hakkn kuluyla hatalar

arasnda bir perde olmas, yaknlk makam olan bu mertebede kulunun

kalbine zuhur etmesiyle gerçekleir. Bu nedenle baz kimseler, ‘tövbe

günahn unutmaktr’ demitir. Çünkü ‘sefa mahallinde sknty hatr-

lamak, skntdr.’ Tecrübe yoluyla bu makama yerletiini gördükle-

rimden biri, insanlar karsmda makamnda oturan bir hükümdard. O,

hatrlamak veya tahayyül etmek eklinde herhangi bir hatasnn kendi-

sine gösterilmesini istemez.

‘Douyla baty birbirinden uzaklatrdn gibi.’ Bu benzetmede,

büyük ve önemli bir bilgi vardr. Fakat Allah burada lci zt arasnda bu-

lunan uzakl kastetti. Çünkü iki zt, bir araya gelmez. Bizim dikkat

çektiimiz bilgi ise, bu iki ztta gizlidir. Çünkü iki zt, bir nitelikte bir

araya gelebilir. Örnek olarak, renk olmada bir araya gelen siyah ve be-

yaz ya da zorunluluk niteliinde bir araya gelen yaratlm veya yara-

tlmam verebiliriz. Dou, görünüte batdan uzak olsa bile, hiç ku-

kusuz, her biri dierini ‘karlkllk’ bakmndan görür. Söz konusu

olan, iki noktadaki duyusal uzaklk, domak ve batmak itibariyle mane-

vi uzaklktr. Çünkü batmak domann zdd olduu gibi dou yeri -ki

o doudur- bat yerinden -ki o bandr- son derece uzaktr. Burada ‘si-

yahlk ve beyazln birbirinden uzak olmas gibi’ demedi. Çünkü renk

olmak, o ikisini birletirir.

Bu öretimin ne kadar salam, gerçek ve hassas olduuna dikkat

edeniz! Arif, hatalarndan uzaklamay isteyip silinmelerini istemeyerek

Allah karsnda saygl davranmur. Hatalarn silmesini isteseydi, bu

[yaknlk] makamnda kendi çkan için gayret eden ve çalan biri olur-

du. Böyle bir durumda arif, hükümdarn kendisine teveccüh gösterip

huzuruna ald bir kimseye benzer. Adam, hükümdarn huzuruna gir-

diinde ise, daha iin banda kendisine lazm olan eyleri istemeye ba-

lar. Böyle bir ey, saygszlktr. Halbuki arife yakan ey, bu özel halin

gerei olan efendisiyle konumak için hazrlanmaya layk eyleri Haktan

istemektir. Bu nedenle arif, hatalarndan uzaklk isteyip onlarn silinme-

sini istememitir.
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VASIL

Tevcih Hadisinin Açklanmasna Ek

Hz. Peygamber öyle der: "Allah'm, beyaz elbise kirden nasl te-

mizleniyorsa beni de hatalarmdan övle temizle.’ Böyle bir talebin ne-

deni, Allah’n ‘elbiseni temizle™
00

diye buyurmu olmasdr. Böylece pey-

gamber, ‘ta ki bilelim

’

m ayetinin gerei olarak. Hakk bilgilendirmek

için duasnda "elbiseyi’ zikretti. Bu ise, bilgisini inancna terk ettii için

saygnn son noktasdr. Baka bir ifadeyle duamn konusu, seninle ko-

numak için elbisemi temizlemekle ilgili yapmam emrettiin itir. Öy-

leyse, ey Rabbim! Sen de, benim elbisemi temizleme iimi üsdcn! Çün-

kü sen olmadan ne gücüm ne de kuvvetim vardr. Senin anna yara-

mayan her nitelik, bir hatadr.’ Bu kelime, kulun haddini ap kendi ye-

rinden baka bir yerde bulunmas, ona ait olmayan bir alanda dolamas

anlamndaki ‘tahatta’ kelimesinden türetilmitir. Haddi aan insan, ade-

ta gasp edilmi bir yerde geziniyor gibidir. Binaenaleyh kul, efendisinin

emrettiinin dnda bir yerde dolatnda, bu davran ve hareket ha-

ta, kendisi de "hatal’ diye isimlendirilir. O halde kul kuldur, Rabb de

Rabb.

VASIL

Duann Kalan Ksm

Hz. Peygamber duasmda öyle, der: ‘Allah'm! Hatalarm su, kar

ve yamur ile temizle.’ Rabbim! Sen benim hatalarm temizleme iini

üsden. Böylece peygamber, [hatalar] temizleme ve ykama iini Hakka

izafe etti. Burada öyle demektedir: Bana ‘Allah'tan baka güç ve kudret

sahibi yoktur’ demeyi emreden sensin.
‘Ancak sana ibadet ederiz™02 dedi-

imde de, ‘Ancak senden yardm dileriz
5303

-sana ibadet etmede- demeyi

emreden de endin. Seninle konumak için bana emrettiin zatm te-

mizlemede gücün ve kuvvetinle benim iimi üsdenmezsen, ‘kir’ sayd-

n bir haldeyken seninle nasl konuabilirim? Sen ise ‘Her eyi sudan

canl yaptk>304 buyurdun. ‘Hatalarm suyla yka!’ Tövbe ve iyi davranla
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günahlarm iyilie çevirerek ‘kalbimi canlandr.’ Söz konusu canllk,

burada suyun kir ve necasete temas etmesiyle temizlenme demektir.

Baka bir ifadeyle, kir olan ey arnmla, necaset (kaba pislik) ise te-

mizlie dönüür. Çünkü bir eyin kir ve necaseti, o eyin özünden kay-

naklanmaz. Kirli ve necis olmak, bir yere özgü dini bir hükümden kay-

naklanr. Kir, üzerine dökülen suyla bir araya geldiinde ise, bu birle-

menin temizlik ve arnma diye isimlendirilen baka bir sonucu olur.

Böylece çirkin güzele, günah iyilie dönüür. stenilen de budur. Baka

bir ifadeyle amaç, varl ortadan kaldrmak deil, hükmü ortadan kal-

drmaktr. Çünkü varlk, suyla birleirken de mevcuttur.

Hadiste geçen ‘kar’ sözüne gelirsek, insann kalbi bir nedenle mut-

lu olduunda ‘falancanm kalbi kar oldu’, baka bir ifadeyle ‘mutlu bir

duruma geldi’ denilir. Bu yorumla peygamber öyle der: ‘Rabbim! Bu

ykamay yaptnda, kalbim mutlu olur.’ Bu sayede, senin honut ol-

duun eyle kalbim de honut olur, kalbin üzüntüsü mutlulua dönü-

ür.

(Hadiste geçen ve souk su denüen berd’in baka bir yorumu ola-

rak) ‘Berd (kül)’ tutumu korlarn sönmesiyle ortaya çkan eydir. Bu

ate, Rabbi onu kendisiyle konumaya davet ettiinde, Rabbinin huzu-

runda durmas uygun olmayan bir halde kalbinde bulunuyordu. Arif, o

atei söndürecek eyi sever. Kelime, ‘bered’ diye zikredildii gibi baka

bir rivayette ‘mâ-i bârid’, ‘souk su’ eklinde de geçer. Bu, Araplarca

kullanlm bir ifadedir. Biz de sözü onlardan böyle aktardk. airleri

(bered’in atein sönmesi anlammda kullanmna örnek olarak) öyle

der:

v
"

Develerimin yükünü boalt, çünkü onlar

Baz cierlerin ateini söndürecek (bered, cierlerindeki ate kütlene-

cek), dierlerini alatacak

iirin açklamas udur: Benim yaamam nedeniyle baz insanlarn

içinde bir ate, kskançlk ve dümanlk atei vardr. Onlar benim deve-

lerimi babo görünce, öldüümü anlar ve yaamamdan dolay duy-

duklar ate sour, yaamam isteyen dosdarm ise alar. Böylece ölü-

mümle dümanlarn nitelii dosdara, dostiarn nitelii ise dümanlara

geçer. Dünya hayatnda velilerin Rabblerine itaat etme uruna çekülde-
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ri sknt, karlatklar horluk, yorgunluk, mücadele, didime ve skn-

tlar, cehennemde zorba bedbahtlara geçtii gibi dünyada zorbalarn

mutluluu ve zenginlerin rahat, ahirette cennetliklere geçer.

airin iirinde zikrettii durum, her varln halidir. Çünkü her-

kesin dostu ve düman vardr. Allah öyle buyurur: ‘Benim ve sizin

dümannz dost edinmeyi n' ,30S Böylccc baz kimseleri dümanlar say-

mtr. Nitekim onlar cezalandrrken de ‘Bu, Allah'n dümanlarnn

cezasdr,3M
der. Allah’n dümanlar olduuna göre, âlemdeki her cin-

sin düman olmaz m? Ayn ey, dostluk için de söz konusudur. Al-

lah’n dostu olduu gibi her varln da dostu vardr. Öyleyse, Allah’

bilen ve O’nunla ilgilenen kii ‘sadece Allah ve ben varz’ diyendir.

Böylece, herkesi Allah’n katnda yok sayar. Bu en uygunudur ve böy-

le bir insan gerçek dosttur. Çünkü bu hal, Hakka ve yaratklara yayl-

mtr. Allah müminlerin dostu olduu gibi kâfirlerin de dümandr.
Öyleyse kullar, bir yandan Allah’n kullar öte yandan O’nun düman-

lardr. Peki, içlerindeki hrs ve kskançlk duygusuyla, insanlarn bir-

biriyle üikilcri nasldr?

Arif, yasaklama tekbirinden sonra Allah’tan böyle bir temizlenmeyi

ister. Bundan sonra ise, ‘tevcih’e balar.

VASIL

Tevcih’teki En Yetkin Dua

Burada en yetkin duay [ya da namaz] zikretmemizin nedeni, Al-

lah’ bilen kiinin zorunlu olmad halde söz ve fiillerinde Allah katn-

da dualarn cn yetkinine yönelmesidir. Fakat Allah’n velileri, ibadetle-

rin en yetkinine layktr. Onlar, zorunlulukla gerçek yetkinlie sahip

olanla konumaktadr. Bu durum, onlarn üzerinde bir yükümlülük ol-

duu gibi marifet vc müahedeleri de bunu gerektirir.

[Hakka yüzü çevirmek anlamndaki] Tevcih kulun u sözüyle ba-

lar: ‘Yüzümü çevirdim.’ Kul, O’nun karsnda bilinçle bulunmann ge-

rei olan sayg nedeniyle, Rabbinin emriyle yüzü kendisine izafe eder.

Çünkü Allah kulunun ‘konutuu dili’ olduunu bildirdi. ‘Namaz be-
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ilimle klum arasnda böldüm’ sözü ise, kulunu yüzü kendisine izafeye

davet etmitir. Böylece Allah, kulun varln ortaya koymutur. Kul

ise, sadece Efendisine izafe edilir. Saygl-arif kul, ‘efendisinin yüzü’dür.

Ona bir ey izafe etmek uygun deildir. Aksine izafe edilen, kulun ken-

disidir, ona izafe yaplmaz. Efendi, ‘Sizin ilâhnz1307
gibi ayetlerde oldu-

u gibi, kendisini kula izafe ederse bu durum, kulu ereflendirme ve

bildirme amac tar. Kul da, Allah’n ameli kula izafe edip ‘Kul Allah’a

hamd olsun der’ dediini bildii için, tevcihi kendisine izafe eder. Söz

de, bir ameldir.

Öyleyse bilgili kul, sürekli Hakkn maksatlarna göre hareket eder.

Nitekim Allah,
‘nsan yaratt, ona beyan öretti

’308 buyurdu. Böylece ku-

luna mertebeleri ve orada nasl olacan bildirmitir. Kulu kendi haline

braksayd, hiç kukusuz çkt yoklua dönerdi. Allah ise, ona varl
ve onun ayrlmaz özelliklerini vermi, onunla izhar ettii fiillerle kulda

zuhur etmitir. Allah kulu için bir ‘ilk’ yaratt. Bu yön, kulun [Tanr’nm

bilgisinde] sabit olarak bilinmesidir. Bir ‘son’ yaratt. Bu ise, kulun d
varlkta bilinen ve belirlenim bakmndan da akledilir bir varlk olmas-

dr. Bir ‘zâhir’ yaram. Bu yön, kuldan ortaya çkan ve gözüken yöndür.

Bir de ‘bâtn’ yaratt. Bu ise, kuldan gizli kalan yöndür.

Allah, kulu bu snrlarla snrladnda, on bunlardan soyutlam

ve ‘sen O deilsin’ demitir. Bilakis ‘ ilk, son, bârn ve zâhir olan O'dur.’

Böylece kulu varlnda da imkân (olabilirlik) özelliinde brakt. Kul

bu halinden ayrlmaz ve ayrlmas da mümkün deildir. Burada bir id-

diann geçerli olmad hususunda tam bir kesin inanç bulunduu için,

Allah fiilleri kula izafe etti. Allah öyle buyurur: ‘Bütün i O’na döner .’309

Baka bir ayette ise, ‘Yaratan yaratmayan gibi midir, düünmüyor musu-

nuz?’310 buyrulur. Bu nedenle bilgili insan, yüzü çevirme eylemini [çe-

virdim sözüyle] kendisine izafe etti. Bir eyin yüzü, onun zat ve haki-

kati demektir. Baka bir ifadeyle, kul öyle der: Bana emrettiin gibi,

zatm ayaa diktim.

Sonra öyle der: ‘Gökleri ve yeri yaratana
’311 Kastedilen, ‘O ikisini

birbirinden ayrd’312
ayetidir. Baka bir ifadeyle ben,dm içimden, gö-

rünmeyen yönümü görünen yönümden ayran; gökleri birbirinden

ayrd gibi zatndaki ruhsal güçleri birbirinden ayrt eden zat için aya-

a kalkarm. Bu balamda Allah, benim göümün güçlerinden her bi-
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rine yerletirdii eyle ‘Allah, her göe vahyetti.’ ‘Yere de vahyetti.’ Bu-

rada ise, organlarm birbirinden ayrd demektir. Allah göz için bir hü-

küm, kulak için bir hüküm ve dier organlar için de ayr ayr hükümler

belirledi. Bu ise, ‘Onlarin besinlerini belirledi’
313

ayetiyle ayn anlama ge-

lir. Besin, insan aidinin kendileriyle beslendii bilgilerdir. Bunlar insa-

na veren, duyulardr. Düünce gücü ise, duyu verilerini birletirir. Söz

konusu bilgiler Allah’ bilmek ve Allah’n bilinmesinin emrettii eyle

ilgilidir.

Allah’ bileri kii, ‘Gökleri ve yeri yaratan
5314

ayetiyle tevcih yaparken

bu ve benzeri eyleri düünür. Bu konu, engin bir deryadr. Arifin elde

ettii ve ‘Gökleri ve yeri yaratan
1

- demesini gerektiren bilgilerden söz

etmeye balasaydk, bir kitap onlar sdramayaca gibi, tek bir gökle

ilgili olanlar diller de anlatamazd.

Sonra ‘Hanif olarak’ der. Bunun anlam, yönelen demektir. Hanef,

meyletmek ve yönelmek demektir. Burada arif, mümkün bir varlk ol-

maktan Rabbim nedeniyle varlmn zorunluluuna yönelirim der.

Böylece, benim adrna yokluktan kurtulmak geçerli olabilir ve beni

mutlak iyilikte brakr. Arifin ‘hanif olarak’ demesinin anlam budur.

Ardndan öyle der: Bu yönelmede ‘müriklerden deilim.’ Ben,

kendiliimden yönelmi deilim. Nitekim salih kul [Hzr, öldürdüü

çocuk hakknda] ‘Ben onu kendiliimden yapmadm’315 demiti. Nasl, ney-

le ve kimden O’na yöneleceimi, O’na yönelirken hangi halde olaca-

m öreten bizzat Haktr. Allah’ bilenler, ‘tevcih’ yaparken bütün bun-

lar bilmelidir. Bilmeden bütün bu sözü söyleseler bile, tevcih yapm
saylmazlard.

Namaz klan kii, [tevcih yaparken] bu sözüyle kendisinden ortak

koma halini uzaklatrr. Kul, fiili kendisine izafe etse bile, fiilinde

[Hakka] ortak deildir. Kula özgü olan ey, sadece bu fiilden ait olabi-

lecek eydir. Hakka özgü olan da, bu fiilde Hakka ait olabilecek ksm-

dr. Kul, kulluunda [ayn zamanda köie-kölelik] efendisine ortak de-

ildir. Çünkü efendi köle olamayaca gibi köle de kölesi olduu yön-

den efendisinin efendisi olamaz.

Sonra öyle der: ‘Namazm, orucum, hayatm vc ölümüm.’ Burada

hepsini kendisine izafe etti. Çünkü bu fiiller kilun varl olmakszn

ortaya çkamayaca gibi böyle bir ey mümkün de deildir. Çünkü var
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etme olmakszn, bu fiillerin Hakka izafesi mümkün ve geçerli deildir.

Bunlar, dta kendilerini var etmesi bakmndan Hakka izafe edilirken

d varlklarnn ortaya çkt bir yer olmas bakmndan da kula izafe

edilir. Böylece kul, ‘ikinci’dir [musalli]. Nitekim hareket ettirilen, hare-

ketli olandr, yoksa hareket ettiren deildir. Dolaysyla kul, gerçek an-

lamda hareketli olandr. Hakkn harekedi olmas ise, mümkün deildir.

Harekedinin kendisinden dolay hareketli olmas da mümkün deildir,

Çünkü onu duraan görmekteyiz.

Bunu bil ki, akl bakmndan Rabbine izafe edemeyecein eyler-

den kendine izafe ettiin eylerin mahiyetini ören! Ayrca, dince ken-

dine izafe edemeyip Rabbine izafe etüin eylerin mahiyetini de böyle

örenirsin. Duadaki c

nüsuk’, ibadeder demektir, Namazm ve ibade-

tim, horluum, ölümüm ve hayatm, baka bir ifadeyle ölümüm ve

canl kalmam, [âlemlerin Rabbi Allah içindir ve O’nun sayesinde

mümkündür].

Ardndan ‘Âlemlerin Rabbi Allah içindir’ der. Bütün bunlarm var

edilme sebebi, ben deil Allah’tr. Baka bir ifadeyle bütün bunlarn

bende ortaya çkmas, Allah içindir. Yoksa, bunlar yapmak sayesinde

bana dönecek iyilikten kaynaklanmaz. Allah öyle buyurur: ‘Ben insan-

lar ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattm.,m Böylece nedeni bana

deil, kendi yüce katma döndürdü. Dolaysyla [ibadetlerde] birincil

amaç, bize iyilik etmek deildir. badetlerde gözetilen ey, bakasn
gözetmenin kendisine yarat Hakkn mertebesidir. Öyleyse bunun 1

böyle olmas, Allah’n bize bir öretii ve uyarsdr. Bu da, Rabia’nn

ifadesinin anlamdr: ‘Acaba O, ibadet edilmeye ehil deil midir?’

Bilgili insan, Allah’a Allah için ibadet eder. Bilgisiz ise, ibadetinde

Allah’tan umduu nefs kaynakl hazlardan dolay Allah’a ibadet eder.

Bu nedenle bize ‘Âlemlerin Rabbi için’ dememiz emredildi. Âlemlerin

Rabbi, âlemlerin efendisi, sahibi ve kendilerine farz kld ve açklad
ileri düzenleyen demektir. Böylece onlar aknlkta brakmad. Nite-

kim Allah kuluna olan iyiliklerinden söz ederken öyle der:
‘

Seni ar-
m buldu, hidayet etti .’3 ’7 Yani, sana hidayet yolunu açklad. Hidayet yo-

lu, seni ne için yarattn bilmendir. Yaratl gayeni örenince, ona

göre ibadet eder ve Rabbinden bir kanta sahip olursun.
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Sonra öyle der: ‘O'nun orta yoktur, bana bu. emredildi ve ben

müslûman olanlarn Miyim .’3 '8 Yani, bu yerde bu ibadede Allah’tan baka

amaçlanan bir ilah yoktur. O Allah, beni bunun için yaratt. Ben, Al-

lah’n bu özellikteki kimselere taahhüt ettii ödülü akla getirmekle nef-

simi bu ibadete ortak komam. Bir bilgin, ibadet yaparken ödülü akla

getirmeyi kabul etmi, üstelik bu fikri kabul etmeyeni tekfir etmitir!

Bu dikkate deer bir düünce deildir. Bu görüü söyleyen, kelâmcla-

rn büyüklerindendi, fakat ‘zevk’ yoluyla Allah’ bilenlerden deildi.

Aklclardan ve onlarn büyüklerinden biriydi. Söz konusu kii, Rabia

el-Adcviyyc’nin söyledii söze kar çkmt [Allah ibadet edilmeye ehil

deil mi ki, [ibadet için baka bir gaye tansn]].

Bir konuda ekilci bilginlerin bizden farkl düünmesi bize göre

dikkate alnacak bir ey deildir. Bunun tek istisnas, meru hükümlerin

aktarlmasdr. Meru hükümlerde ise, herkes eittir. Onlarn görüleri,

bilgiyi ulatran yolda ya da Arap dilinin anlamnda dikkate alnr. Bu-

nun dndaki hususlarda ise, ayn bilgiye sahip kimselerin görüleri

dikkate alnr. [Her bilimin kendi bilim dalma mensup insanlarn gö-

rülerini ve itirazlarn dikkate alp baka bilim dallarmdakilerin görü-

lerini dikkate almay anlamnda] Bu durum, özel ilimlerin her türünde

yaygndr.

‘Bununla emrolundum.’ Bu ifade, cümlenin bütününe ve her bir

parçasna yarar ekilde bütün parçalarna döner. Bu nedenle, ayrntl

bir biçimde onu açklamaya gerek görmüyoruz. Çünkü ‘Kalbi olan ya

da gördüü halde kulak veren kimse için’ bu konuda yeterli uyar yapl-

d. Sonra öyle der: ‘Ben müslümanlarn ilkiyim.’ Baka bir ifadeyle,

‘bana bu emredildi’ ifadesindeki emre ilk itaat eden kiiyim.

Sonra öyle der: ‘Allah'm! Sen sahipsin.’ Böyle demesinin nedeni,

Allah’n, kulunu önünde durmaya çarm olmasdr. Çünkü böyle bir

duruma inam ancak hükümdarlar çarr. Bu nedenle, ‘tevcih’ için ba-

ka bir isim deil, bu isim seçildi. Bunun için namazda duru halinde el-

leri balamak art kouldu. Çünkü oras kulun hükümdarn önünde

durduu yerdir.
,

Ardndan daha Özel bir nitelikle ‘senden baka ilah yoktur’ der. Al-

lah karsnda saygnn gerei olarak, ‘senden baka hükümdar yoktur’

demedi. Çünkü Allah
‘

Sizi hükümdarlar yapt11” ayetinde yeryüzünde
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hükümdarlar bulunduunu bildirmiken ne gerçek ne de var saymak

anlamyla âlemde O’ndan baka ilah olabileceini reddetmitir. Bu ne-

denle kul, tevcihte ‘senden baka ilah yoktur’ der. ‘Senden baka hü-

kümdar yoktur’ demek ise, hiç kukusuz, Allah’n varsaydm yok

saymak olurdu, Allah’n var sayd yok saylamaz. Bir eyi yok sayd-

nda ise, onun var saylmas kesinlikle mümkün deildir. Tevcihte kul-

lanlan sözler, Haktan bir aktarm ise -ki bunlar Allah’n kelamdr- bu

ifade, Allah'n ispat ettii ve yok ettii eyi dorulamak demektir. Bun-

lar peygamberin lafzysa, böyle söylemek, var saydn yok saymad
için Allah’n karsnda saygl olmann gereidir. Allah’tan baka hü-

kümdar yok ise de, Allah baka hükümdarlarn olduunu var saymtr.

‘Sen hükümdarsn’ demenin ardndan ‘Senden baka ilah yoktur5

demenin anlam budun Çünkü burada iliki gözükmemitir. lah olmak

mülkü içerirken mülk ilahl içermez. Bu nedenle, anlam hükümdarn

varln gösteren bir söz gelmitir. ‘Hükümdar’ lafz gözükmese bile,

bu lafz onu hükümdar diye isimlendiren eydir. Öyleyse ilah hüküm-

dar demektir. Fakat her hükümdar, ilah deildir.

Sonra öyle der: ‘Sen Rabbimsin, ben senin kulunum.’ Burada

Rabbi önce zikretmi, kendisini geride brakm, ikinci tekil ahs zami-

riyle kendisini Rabbine izafe ermitir. Çünkü o, Rabbinin önündedir.

Bu ifadedeki saygya baknz! Kul, Allah’a ‘sen benim Rabbimsin ben

senin kulunum’ diye hitap etmektedir. Sen, namaz benimle senin aran-

da ikiye böldün. Bu özel kulluk yönünden ben, senin önünde durdum.

Bu hal baka bir hal deil, karlkl konuma halidir. Çünkü kulun hal-

leri, her durumda kul olsa bile, efendisinin kendisini çard ilerin

deimesiyle deiir.

Sonra öyle der: ‘Nefsime hakszlk ettim, günahm itiraf ettim,

bütün günahlarm bala. Günahlar senden baka kimse balaya-

maz.’ Kul yüzünü yönlendirmeden önceki tekbirden sonra zikrettiimiz

duay okumutu. Bu dua, kendisiyle hatalarnn arasn uzaklatrlmas

dileiydi. imdi de, öyle der: lediim hatalar nedeniyle ‘Kendime

hakszlk ettim.’ Seninle konumazdan önce, ‘önünde günahlarm itiraf

ettim, günahlarm bala.’ Renim adma günahlarm ört! Çünkü on-

lar ancak sen örtebilirsin. Günahlarm beni görüp bana gelmesin ve

benim günahkâr olmama yol açmasn. Ben de, onlar görüp bana tatl
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gelmesinler. Yoksa, onlar iler ve bundan dolay günahkâr olurum. Bu

yorumla ‘günahlarm bala’ ifadesi ‘benimle hatalarmn arasm dou
ile baty uzaklatrdn gibi uzaklatr

5

ifadesiyle ayn anlama gelir.

Kul öyle demek ister: ‘Bu uzaklk sayesinde günahlar bizden giz-

lendiinde, onlar görmeyiz. Böylece, beni çardn ie olumlu yant

vermek için boalrm. Bana günahlarm gösterip onlar benden ört-

mezsen, onlar gördüümde duyacam utanma ve korku duygusu, be-

ni çardn ite senin talebini anlamaktan beni engeller.’ Fakat, nefsi-

nin hazzna yer vermesin diye, günahlar silmesini istememitir. Ayrca

istenilen ey, o esnada günahlarn gizlenmesidir. Allah’ bilen kii, tövbe

etse bilCj günahn her hamladnda emre itaatsizliin vahet [ünsiye-

tin zdd] hali onu etkisi altna alr. Tövbe ettii günahndan dolay so-

rumlu olmasa bile, bulunduu hal buna yol açar.

Sonra öyle der: ‘Beni en güzel ahlâka ulatr. Senden baka kimse

güzel ahlâka beni uiatramaz .

5 Bu ifade, duadaki ‘hatalarm su, kar ve

külle (ya da souk suyla) yka’ ifadesi gibidir. Baka bir ifadeyle, senin

karmda layk olduu tarzda, güzel huylar bu yolda kullanmam nasip

et! Örnek olarak seninle konuurken, senden alrken, kelamnda bana

ulatrdn ya da senin sözünle seninle konuurken söylediklerimi an-

larken saygl olmay verebiliriz. Bütün bunlar güzel ahlâktr. Fiillerim-

de ise, bana art kotuun zahir ve bâtnda önünde duru hallerimde

güzel huylara ulamam sala. ‘En güzel ahlâka ancak sen ulatrrsn.’

Baka bir ifadeyle, bu güzel huylara sadece sen muvaffak klabilir-

sin. Benim onlara ulamaya gücüm olmad gibi en güzel huylarn ne-

ler olduu da sadece senin yardmn ve bildirmenle örenilebilir. Çün-

kü bu bilgi, çalmayla örenilen eylerden deildir. Bilakis bunlar, se-

nin ortaya koymana ve belirlemene baldr. Çünkü senin ann meç-

hul, anna yakan eyler ise bilinemez. Senin karndaki davranlar-

mz, kölelerin efendilerinin karsndaki davranlaryla kyaslamayz.

Çünkü sen ‘benzeri yoktur’ buyurdun. Öyleyse, sana davranrken bize

gereken saygy ancak senden örenebiliriz.

Sonra öyle der: ‘Günahtan bizden uzaklatr, onlar benden ancak

sen uzaklatrrsn.’ Baka bir ifadeyle, [onlardan uzaklamay] senin ö-
retmenle örenebiliriz. Böylece anna yaramayacak ekilde sana dav-

ranmamay bize öretirsin. kinci olarak, senin kadrine uymayan davra-
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tular terk etmeyi öretirsin. Çünkü bütün i, senin elindedir. Bazen

kula [bunlar] öretirsin, fakat örettiklerini yapma imkân vermezsin.

Bu nedenle, hem bilgi hem davran olarak kötü huylar benden uzak-

latr.

Sonra öyle der: ‘Lebbeyk ve sa’deyk! [ba üstüne].’ Senin çarna

uyarak ve kapnn terifatçsnn diliyle ‘hayye ale’s-salat’ ifadenle beni

çardn eye koarak gelirim. te senin çarna ‘buyur’ diyerek ve

benden istediini olumlu karlayarak geldim.

Sonra öyle der: ‘Bütün iyilik senin elindedir.’ Çünkü O, saf iyilik-

tir. Çünkü Hak, herhangi bir yokluktan ya da yokluk imkânndan ya da

yokluk kukusundan olmayan srf-halis varlktr. Bu nedenle, bütün iyi-

lik O’nun elindedir.

Sonra öyle der: ‘Kötülük sana ulaamaz.’ Kötülük, sana izafe edi-

lemez. Srf kötülük, yokluktur. Baka bir ifadeyle, iyiliin yoksunluu

sana izafe edilemedii gibi kötülük senin anna da yaramaz. Kötülük

kelimesi bütün kötülük türlerini içersin diye belirli olarak zikredildi. Bu

kötülük, genel anlamdaki kötülük gibi özel suretlerle snrl kötülüü de

içerir. Bütün bunlar, sana ulaamaz. Baka bir ifadeyle, senin ‘kötü’ de-

diin ya da kötü olan hiçbir ey saygnn gerei ya da gerçek anlamda

sana izafe edilemez. Bu meselede [kötülüü bir ekilde Allah’a izafe et-

meyi savunan] kart görü sahibinin en güçlü kant ‘Allah dilediini

saptrr ve dilediine hidayet eder
*320

ile
‘
Allah'n saptrd kimseye hidayet

edecek yoktur
*321

ayetleridir.

Bilmelisin ki: Genel anlamda dalâlet, hayret etmek, gerçei ve en

doru yolu bilmemek demektir. Bu yorumda ‘Dilediini saptrr,3U
ayeti,

dalâlet [bilgisizlik ve hayret] yolunu tantt kimsenin o yolda araca-

; hidayet yolunu bildirdii kimsenin ise doruyu bulaca anlamna

gelir. Hidayette bunun örnei ‘Ohm benzeri gibi yoktur*
323

,
‘izzet sahibi

Rabbin onlarn nitelemesinden münezzehtir’324, ‘Allah' hakkyla takdir ede-

mediler,32S

,
‘O’nun ei ve dengi yoktur

’326 gibi ayetlerdir.

Saduyu sahibi. Halttan bu gibi ayetleri duyduunda doru yolu

bulur. ‘Biz ona sizden daha yaknz, fakat siz görmezsiniz
3317

ya da ‘
size ah

damarndan daha yaknz’323 ya da ‘bana koarak gelene, ben daha hzl

koarm’ anlamndaki ifadeleri duyunca, hayrete düer ve arr. te
‘Allah saptrr’ ifadesinin anlam budur. Allah, peygamberlerin dilinden
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ortaya çkan nitelii bilinmeyen böyle ifadelerle akllar artr. Akl,

böyle ifadelerle Hakkn kastettii ve sözün anlamna yaramayan anla-

ma ulaamaz.

Akl, Allah’n bize anlayalm diye hitap ettii eyi bilir. Bu gibi ifa-

delerden anlalan ey, insann yaratlm bir tebih türüyle anlad bü-

tün yorumlar bakmndan Allah hakknda imkânszdr. Söz konusu te-

bih türü, ya yaratlm bir anlam veya duyu yoluyla örenilmitir. Do-

laysyla akln bu hitab kabul etmesi imkânszdr ve bu nedenle o hayre-

te düer. Bu balamda kulun kendisinden çkabildii ve ilahi inayet sa-

yesinde uzaklaabildii bir hayret vardr, Bir de, kulun tek bana Al-

lah'n akla verdii ve onu güçlendirdii çeitli güçlerle çkamayaca

hayret vardr. Bu nedenle kanttan hareket eden insan, delilin zorluu

nedeniyle delilli hakknda arr.

eriat, akim imkânszlna hükmettii bir taltm durumlar getirir.

Böylece eriat, akim imkânsz sayd eyin zorunluluunu gösteren bir

takm lafzlar ortaya koyar. Akl ise, mahiyetlerini bilmeden inanarak

onlar kabul eder. îte ‘sapkn’ diye isimlendirilen arm kii budur.

Hz. Peygamber’in öyle buyurduu rivayet edilir: ‘Allah'm! Sende hay-

retimi artr.’ Yani bana öyle bir ekilde tenezzül et ki, sana ve anna ya-

raan nitelikleri alglamaktan acizliini örensin diye, akl onu her ba-

kmdan imkânsz saysn.

Nefislerin ac duyduu ve nimetlendii durumlar ifade eden bed-

bahtlk ve mutlulua gelirsek, bunlar, duyu ve duyulur bakmndan ne-

fislere ait genel bir konudur. Biz ise, imdi baka bir konudan söz edi-

yoruz. O da, hakikatlerin bilinmesine dönen bir konudur.

Sonra öyle der: ‘Sana aidim ve sana döneceim.’ Yani, balang-

cm seninledir, kendimden deil. Bu ifade, ‘insan bakasyla var ol-

mutur’ dememiz gibidir. ‘Sana’ ise, varlm sana döner demektir.

Ben ne isem, sen osun. Çünkü ben senden sadece varlk kazandm,

Sen, varln kendisisin. Ben ise, özüm gerei yokluktaym. Ne bir hal

ne bir hüküm benim üzerimde bakalamaz. Sürekli, imkân [olabilir-

lik] halindeyim.

Sonra öyle der: ‘Sen mübareksin!
5

Bereket ve art, sana aittir, ba-

na deil. Sen, varln sahibisin. Sonra ben yok iken onu bana giydir-

din. Böylece varlkta bereket ve art, iki nispet vastasyla ortaya çk-
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mtr. Varlk benimle zuhur etmi ve sana nispet edilmitir. O, senin

varln ve bizzat kendinsin.

Sonra öyle der: ‘Münezzehsin.’ Sen bakasyla zuhur etmeyecek

kadar münezzehsin. Dolaysyla sana nispet edilen varlk, senin hüviye-

tinden bakas olamaz. Mübarek ve münezzehsin’ ifadesinin anlam

budur.

Sonra öyle der: ‘Senden balanma diliyorum ve sana dönüyo-

rum.’ Hakikatimden habersiz kalp varlk sahibi olduum iddiasnda

bulunmayaym diye, varlkla nitelenmekten beni ‘örtmeni’ istiyorum.

Ben varlk deilim, sensin Varlk. Ben de sen deilim. Ben, özü gerei

bulunduum haldeyim. Sen de, özün gerei bulunduun haldesin. Beni

nitelediin varlkla bende zuhur etmek, sana aittir. Ben ise, hakikatimin

gerei olan imkân hah nedeniyle sende zuhur edemem.

Sonra öyle <%r: ‘Sana tövbe ediyorum!’ Beni nitelediin varlk ba-

kmndan sana dönüyorum. Çünkü varln kendisi olan sen, onunla ni-

telenen ise benim. Varln sana dönmesi ‘sana dönüyorum’ ifademdir.

Böylece kulun okuduu dua ile Kur'an- Kerîm okumayla tekbir

arasndaki ‘tevcih [yüzü Allah’a çevirme]’ sona erdi. imdi, Allah izin

verirse, baka durumlarda deil sadece namazda Allah’ bilenlerin diliyle

Fatiha’y okumann anlamna balayalm.

VASIL

Namazda Fatiha Suresini Okumann Yorumu

Allah’ bilen kii, zikrettiimiz tevcihi bitirince Allah’n emrettii

tarzda ‘euzu’ çekerek Kur’an- Kerîm okumaya balar. Bunu ise, namaz

kld için deil, Kur'an- Kerîm okuduu için yapar. Kulun okuduu
ayetin hükmüne göre Allah’n kendisine yant olarak ‘öyle, böyle’ de-

diini belirtmitim. Bu nedenle insan, Kur’an- Kerîm okurken ayetin

manasm anlad ölçüde bilinçli olmaldr. Çünkü Allah’n cevab, o

ayetten zihinde canlandrlan eyle örtüür. Bu nedenle, sradan insanla-

rn en düüünün mertebesi genel olarak cevapta yer almtr. Çünkü
sradan insana ve okuduunun anlamn bilmeyen yabancya Allah’n
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cevab, rivayette geçtii ekilde olabilir. Zihnindeki düünceyi ayrnt-

landrdnda ise, Allah da verdii cevab ayrntlandnr. Dolaysyla

okumada bu miktar kaçrmaman gerekir. Çünkü AJlah’ bilenlerin ve

namazdaki insanlarn mertebeleri, bu sayede farkllar.

nsan tevcihi bitirdiinde, öyle demelidir: ‘Kovulmu eytandan

Allah’a snrm.’ Bu, Kur’an- Kerîmin buyruudur ve sahih hadiste

de ‘Kovulmu eytandan duyan ve bilen Allah’a snyorum’ eklinde

yer almur. Allah öyle buyurur: ‘Kur 'cm-t Kerîm okuduunda kovulmu

eytandan Allah’a sn ,’3W Arif, Allah’a sndnda snmasn gerekti-

ren hali, kendisiylesnd eyin hakikatine ve kendisiyle smmas ge-

reken eye bakar ve ona göre Allah’a snr.

Bir arife egemen olan hal, kendisinden Allah’a snd her eyin

Efendisinin dinde bulunduunu görmek olabilir. Bunun yan sra,

kendisiyle Hakka snlan her eyin efendisinin elinde bulunduunu;

kendisinin ise, tasarruf ve bakalatrma mahalli bir kul olduunu gö-

rür. Böyle bir arif, efendisinden efendisine snr. Bu durum, ‘Senden

Sana snrm’ hadisinin anlamdr. Bu, birleme sndr. Böylece

arif, birlemeden O’na snr. Allah öyle buyurur: ‘Tat, çünkü sen yüce

ve kerimdin.’330 Baka bir ayette ise ‘Allah her kibirli zorbann kalbini

böyle mühürler’ 331 denilmitir. Allah kutsi hadiste öyle buyurur: ‘Bü-

yüklük örtüm, azamet perdemdir. Bu ikisi hakknda benimle çatan
yok ederim.’

Allah’a snmada daha aa derecede bulunan kimseler ise, fiil ya

da nitelik olarak [mizaca] yatkn ve uygun olmayan eyden yatkn olan-

la snr. Bu, genel bir hükümdür. Hal ise, hükümleri belirledii gibi

hüküm onlara göre gerçekleir. Bir rivayette ‘Allahm? Senin öfkenden

rzana snyorum’ denilmitir. Yani, seni kzdran eyden seni mem-

nun eden eye snyorum. Böylece kul, sevgilisine sayg göstermekle

kendi paym göz ard etmitir. te bu, [snmann] Allah için olmas-

dr. nsana ait olan ise, ‘azabndan balamana smyorum’ ifadesidir.

Bu ifade, insann payyla ilgilidir. ki mertebeden hangisi üstündür?

Tartlabilir.

Mümkün varln Allah’n annn gereine ulaamayacan, baka

bir ifadeyle mümkünün hakikatinin Allah’n anna lâyk sayg ve yü-

celtmeyi yerine getiremeyeceini ve böyle bir eyi yapmann da gerçek-
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te imkânsz olduunu düünenler, kendi paynn [peinde] olmak ge-

rektii görüündedir. Çünkü [bu konudaki gayreti] kendisine dönecek-

tir.
‘

nsanlar ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattm3332
ayetini

dikkate alan ise öyle düünür; Rabbim karsnda sorumluluum, gü-

cümle snrldr. Ben de, kendi paym için deil, Rabbimin hakkn ye-

rine getirmek için çalrm. ari, bu iki ahs için iki ‘snma [kalb]’

belirlemitir. Varlnn Rabbinin varl olduunu gören ise -çünkü

kendisi olmak bakmndan insann, bir varl yoktur- ‘Senden sana s-
nrm’ der. Bu ise, üçüncü mertebedir. Bu mertebede ise, kulun hakikati

ortaya çkar.

nsan Kur’an- Kerim okurkeri Allah’a sndnda, onu yükümlü

tutan -ki Allah’tr- nasl, kimle ve kimden snacan kendisine öretir

ve öyle der:
‘
Kur'an okuduunda

,
kovulmu eytandan Allah’a sn.’333

Böylece toplayc ismi [Allah ismi] ona vermi, onun adna Kuran’ zik-

retmi, belirli bir ayet seçmemitir. Bu nedenle de, belirli bir isim seç-

memi, [en genel isim olan] Allah ismini zikretmitir. Öyleyse okuyu-

cu, okuduu ayete bakar. Ayette kendisinden snlmas gereken eyi

düünür ve snrken onu zikreder. Allah’n hangi ismiyle snlmas
gerektiini düünür ve .snnda bunu söyleyerek onu belirler.

Kur’an- Kerîm okuyucusu, Allah ile oturan kiidir, çünkü Kur’an-

Kerîm zikirdir ve zikreden Allah ile oturur. Buna namazda Allah ile

karlkl konuma halini ekler. Bu ise, tpk nur üstüne nur gibi, yakn-

lk üstüne yaknlktr. Bu nedenle en uygunu, Allah ismine snmaktr
ve smma eytandan olmaldr. Çünkü eytan, kovulmu ve uzaklat-

rlm olandr. [eytann kelime anlam] Çok derin olduunda söylenen

bi’ru atun, dipsiz kuyu’dan gelir. Uzaklk yaknln zdddr. Öyleyse

bu yaknlk halindeyken kul, kendisini bu yaknlktan uzaklatracak ey-

lerden [Allah’a] snr Bunu ifade etmek için ise, eytandan daha uy-

gun bir isim olamaz.

Sonra eytan ‘racîm [talanm] 3

diye niteledi. Bu kalp, meful [fi-

ilden etkilenen] anlamnda olabilir. Bu durumda kelimenin anlam,

ihab, yani yakc nlarla talanan eytan demektir. Allah ‘onlar™ yani

yldzlar ‘eytanlar için talar yaptk
5335

buyurur. Bu balamda ‘Namaz

da nurdur [k].’ Allah, eytan nurlarla talamtr. Öyleyse namaz,

eytann kuldan uzaklamasn salayan eydir. Allah öyle buyurur:
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*Namaz kötülükten ve ahlâkszlktan al koyar.™
36 Çünkü namaz, ‘ihram

[alkoyma]’ özelliiyle nitelenir.

Racîm özne anlamnda [talayan] da olabilir. Bu isimlendirme, ku-

lun kalbini talayan çirkin düünceler, vesvese' ve kötü niyetlerle ilgili-

dir. Hz. Peygamber gece namazna kalkp ‘ihram [yasaklama, balama

tekbiri]
5
tekbirini getirdiinde öyle derdi: ‘Allahu ekber kebiran... Ya-

ni, Allah en büyüktür, Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. O'na son-

suz övgüler! O'na sonsuz övgüler, O'na sonsuz övgüler! Sabah-akam

Allah' tenzih ederim, sabah-akam Allah' tenzih ederim, sabah-akam

Allah' tenzih ederim. Kovulmu eytann üflemesinden ve vesvesesin-

den [hemze] Allah'a snrm.’ bn Abbas öyle der: ‘eytann ‘hemze-

si’ namazda insana verdii vesvese, nefesi iir, üflemesi namazda insana

verdii kukulardr. Unutma da buna, dahildir’. Bu nedenle Hz. Pey-

gamber ‘sehiv secdesi eytan öfkelendirir’ der. Öyleyse namaz klan in-

san, Rabbinin korumasn dileyerek, duru bir kalple talanm eytan-

dan Allah’a snmaldr.

eytann namazda verdii kötü düünce vc vesveseler bilinmezse,

bunlar uzaklatracak ismi belirlemek de mümkün olmaz. Bu nedenle,

[snma için] bütün isimlerin anlamn toplayan Allah ismi gelmitir.

Çünkü bu ismin gücünde, kovulmas gereken her düüncenin mukabi-

linde kovan her ismin hakikati bulunur. Allah kendisini muvaffak klar-

sa, namaz klann snnda bu halde olmas gerekir.

Sndktan sonra öyle der:
‘Rahman ve rahim Allah’n adyla [bes-

mele].’
337 Bunu söylediinde, Allah ‘kulum beni zikrediyor’ der. Bu yo-

rumla, besmeledeki âmilin [söz gelii balarm fiili deil], ezkuru, yani

‘zikrediyorum
5

ifadesi olmaldr. Be harfi [bi-ism] de, bu rivayet doru
ise, zikretmek fiiliyle ilgili olmaldr. Rivayet doru deilse fiil, ‘Allah'n

adyla okurum5 olmaldr. Bu durum, ‘

Rabbinin adyla oku”
38

ayetinde

açktr.

Böyle bir zorlamaya gitmemizin nedeni dilcilerin u görüüdür:

Mastarlar sadece öne geçtiklerinde fiillerin ilevini görür. Sonra geldik-

lerinde ise, ilevleri zayflar. Bizce bu görü, sebebi saptamada kabul

edilebilir deildir. Çünkü burada belirtilen ey, nahivcinin bir dayatma-

sdr. Çünkü Araplar, [bu gibi dizililerde bir anlam] düünmez ve bir

sebep görmez. Öyleyse besmele, bana göre, ‘övgü, isimleriyle birlikte



Otuz Yedinci Ksm 329

Allah'adr’ ifadesiyle ilgilidir. Çünkü Allah, sadece isimleriyle övülebilir.

Baka bir ey söz konusu olamaz. Bir zorunluluk yoksa -ki burada zo-

runluluk yoktur- Kur’an- Kerîm’de ‘dümü kelime (mahzuf)’ bulmaya

kendimizi zorlamamz uygun deildir.

Hz. Peygamber Allah’n öyle dediini aktarr: ‘Kul namazda ken-

disiyle konuurken ‘Rahman ve rahim Allah’n adyla’ dediinde, Allah

‘kulum beni zikrediyor
5
der’. Bu hadis güvenilir ise, tartmaya mahal

yoktur. Abdullah b. Ziyad b. Sem’an el-Ala’dan, o da babasndan, o da

Ebu Hureyre’den, o da Hz. Peygamberden öyle bir hadis aktarmtr.

Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘Bir insan Fatiha suresini okumadan

namaz klarsa, kld namaz eksiktir, tam deildir. Bü sözü üç kez tek-

rarlamtr.’ Ebu Hureyre’ye ‘mamn arkasndayken ne yapacaz?’ diye

sorulmu, o da ‘içinden okursun’ diye yant vermi. Sonra da eklemi:

‘Çünkü ben, Hz. Peygamber’in öyle buyurduunu duydum: ‘Namaz

kendim ile kulumun arasnda ikiye ayrdm. Kulum için istedii vardr.

Kulum namaza baladnda ‘rahman ve rahim Allah'n- adyla’ der.

Böylece kulum beni zikreder. Kul ‘Övgü âlemlerin Rabbi Allah'adr’

der. Allah, ‘kulum beni övdü’ der.’ Hadis, daha önce ‘tevcih’in sözlerin-

de yaptmz gibi. Fatiha suresinin sonuna kadar her bir kelimesiyle

ayrntl olarak ele alnacaktr. mam Müslim hadisi Süfyan b.

Uyeyne’den, o da el-Ala’dan, o da babasndan, o da Ebu Hureyre’den

aktarm, fakat besmeleyi hadiste zikretmemitir.

Allah’ bilen kii ‘Rahman ve rahim Allah'n adyla [bismillah]’ de-

diinde, daha önce de belirttiimiz gibi, Ba harfini övme mastarndaki

fiil anlamna balar. Böylece unu der: Allah ancak güzel isimleriyle

övülebilir. Bunlardan üç ismi zikreder. Birincisi, herhangi bir anlamdan

türetilmemi toplayc isim olan Allah’tr. Bu isim nitelenir, fakat baka

bir eyin nitelii olmaz. Bu ismin isimlerle ilikisi, zatin niteliklerle ili-

kisine benzer. Böylece insan, dildeki bütün özel isimler gibi, zat gös-

termesi bakmndan önce onu zikreder. Bununla birlikte bu isim, tpk

es-Sultan ismi gibi, [tam bir Özel isim deil, bunun yan sra ilahlk de-

nilen] mertebenin nitelii olduu için, özel isimler kadar güçlü deildir.

‘Allah’ genel anlamda nispetleri [nitelikler] olmakszn kendisi olmak

bakmndan soyut zattan bakasn göstermedii için, kökeninde türe-

tilmilik düünülmez. Bu nedenle, bu isim besmele diye isimlendirildi.

Besmele, ismin Allah kelimesiyle birlikte zikredilmesidir. Bu bileiklik.
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‘abdele [ya da çoulu abadile, Abdullahlar]’ kalbna benzer. Abdele,

[kul anlamndaki] abd ile Allah isminin bileimi olarak Abdullah’tr.

Baka bir örnek ise, güç vc kuvvet kelimelerinin Allah ile birlikte zikre-

dilmesi olan ‘havkale’dir.

Kul ‘bismillah’ dedikten sonra, ‘er-rahmani’r-rahim’ der. Bu iki

isim, bileik isim olarak zikredilir. Bileik isimlere örnek olarak, Ba’l-

bekke, Râme-hürmüz gibi isimleri verebiliriz. Böylece merhamet edi-

lenler ya da rahmetin onlara ilimesi yönünden deil, bir ad olmas 'ba-

kmndan Allah’ isimlendirir. Daha doru bir ifadeyle, bir nitelii ol-

mas bakmndan O’nu böyle isimlendirir. Çünkü besmele’de Allah’tan

bakas zikredilemez.

sim talep eden bir varln öncelemedii ya da ismin talep ettii bir

varln daha sonra geldii bir ilahi isim ayette geçebilir. Böyle bir isme

arif, isimden anlalan nitelik ya da varln ondan talep ettii türev ba-

kmndan deil, onunla isimlendirilen zat göstermesi bakmndan bakar.

Bir isim herhangi bir varln ardnda bulunursa ya da ismin ardnda bir

varlk gelirse ya da iki varlk arasnda gelirse, durum farkldr. Çünkü bir

varlk ismin ardnda gelirse, varlk ismin neticesidir. sim de onunla ilgi-

lidir ve onu istemitir. Çünkü söz konusu varlktan meydana gelmitir.

Derinden düündüünde, bunun böyle olduunu anlarsn. Örnek olarak

‘Rahman , Kuran' öretti, insan yaratt

”

3V
ayetini verebiliriz.

Varlk önce gelip ilahi isim onun ardnda gelirse, birincinin tersi

olur Örnek olarak ‘Siz saknn. Allah'tan [Allah'tan korkunuzi
’340

,

£
Allah size

öretirm gibi ayetleri verebiliriz. Burada saknma, saknacamz eyi

ortaya çkarmtr ki, o da, ‘Allah’ ismidir. lkinde ise, ilahi isim insann

varln ortaya çkarmt. Ayn ekilde, ‘Öretir size Allah
5

ayetinde de

öretme ii ilahi ismi ortaya çkarmtr. Bu isim de, Allah’tr.

Varlk iki ilahi isim arasnda zikredilmise, birinci isim için sonuç,

dieri için ise öncül hükmündedir. Örnek olarak, ‘Rabbü'l-âlemîn, er-

rahman [Rabbidir âlemlerin, rahman 1dr]’
3*2 ayetinde âlemler kelimesinin

Rabb ve Rahman isimlerinin arasnda gelmesini verebiliriz. Baka bir.

örnek ise,
‘
Allah'tan korkun, size öretir O Allah’1*3

ayetini verebiliriz. Bu-

rada iki isim arasnda ‘size öretir’ ifadesi gelmitir. Birinci Allah ondan

önce, ikinci Allah ismi ise bu fiilden sonra gelmitir. Bu ayette bu iki

isim, farkl iki anlama sahiptir. Birinci isim öretme isteini meydana
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getirmiken [takvann sonucu olarak örenme] ikinci isimle öretimi

kabul etmitir.

lahi bir isim, önceki bir isim ile kendisinden sonra gelen varlk

arasmda bulunduunda da durum böyledir. Örnek olarak, ez-Zümer

suresinin sonundaki cHamd Allah'adr, Rabbi âlemlerin
’3*4 ayetinde Rabb

isminin âlemler ve Allah ismi arasmda gelmesini verebiliriz. Ya da, ön-

ceki varlk ile sonra gelen ilahi bir isim arasnda bulunabilir. Örnek ola-

rak
(

Rabbidir âlemlerin. Rahman ve Rahtm'dir. Maliktir
'341

ayetini verebili-

riz. Burada Rahman-Rahim’den önce ‘âlemler5 gelmi, ardndan ise

‘Maliki din gününün’ gelmitir. Böylece, âlemler kelimesi Raliman-

Rahim’i ortaya çkarmtr. Bunun nedeni, âlemlerin iki rahmete, genel

ve özel, zorunlu ve ihsan rahmetine muhtaç olmasdr.

Rahman-Rahim ise, sahip olmas bakmndan Rahman-Rahim is-

minin otoritesini izhar etsin diye ‘Malik’ ismini ortaya çkard. Çünkü

hükümdar ve sahibin [melik veya malik] katndan olan rahmet, hiçbir

eve muhtaç olmamasyla bir üstünlük ve lütuf rahmetidir. Melik olma-

yann rahmeti ise öyle deildir. Örnek olarak, doal efkat sonücu an-

nenin çocuuna kar merhametini verebiliriz. Ane çocuuna merha-

met ederek, ondan dolay duyduu içindeki acy uzaklatrabilir. Öy-

leyse anne, gerçekte kendisine acm, kendi [rahat] için çalmtr.
Çocuu sebebiyle bu durumu bilememitir. O halde, çocua iyilik ne-

densellik yoluyla anneye döner, yoksa ihsann kayna anne deildir.

Çocua merhamet ise, dolayldr. Hükümdarn merhameti ise, böyle

deildir. Çünkü bu merhamet, yönettikleri arasndan seçilmi bu özel

kiiye muhtaç olmayan bir izzet ve zenginlikten ortaya çkar.

lahi bir isim iki ilahi isim arasmda da yer alabilir. Örnek olarak ‘O

Allah, yaratan, var edendir’
34*

ayetini verebiliriz. Yaratan (el-Hâlik) ismi,

el-Bâri ile Allah ismi arasnda geldii gibi el-Bâri ismi de Yaratan ve el-

Musavvir isimleri arasmda yer alr. Bu gibi örnekler çoktur. Burada Ya-

ratan ismi Allah’n nitelii, el-Bari’nn nitelenenidir.

Ariflerin her iki kitab okuyular bu yönteme göre gerçekleir. Bu
iki kitap, Kur’an- Kerîm ve bütün âlem kitabdr. Kur’an, varln ken-

disinde bulunduu yazl bir kitap ve açlm bir sayfadr. Ariflerin zikir-

leri de böyle gerçekleir. 1
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Varlklar hakknda da durum böyledir. Bir varlk iki varlk arasnda

bulunduunda, birincinin olu, sonrakinin ise babas olur. Bu nedenle

Allah, kul ‘Rahman ve rahim Allah'n adyla’ dediinde, ‘kulum beni

zikretti’ der. Bu zikretmeyi ise, zikredenlerin hali, baka bir ifadeyle on-

lar zikre sevkeden sebeplerin farkll nedeniyle herhangi bir eyle s-

nrlamad. Bu balamda bazlarn zikre istek, bazlarn da korku ya da

yüceltme ve sayg sevk edebilir. Allah ise, âlemdekilerin en düüünün
mertebesine karlk vermitir. Söz konusu kii, diliyle okurken kalbi

okuduunu anlamaz. Çünkü o, -dili biliyorsa- söylediini ya da zikret-

tiini düünmez. Okuduu eyi ya da zikrini düünen ksana Hakkn
karlk vermesi ise, okuduu hakknda elde ettii bilgiye göre gerçekle-

ir. Burada ortaya koyduumuz meseleyi iyice düün!

Kutsi hadiste Allah öyle buyurur: ‘Kul namazda ‘Övgü âlemlerin

Rabbi Allah'adr’ dediinde, Allah ‘kulum beni övdü der.’ Arif ‘el-

hamdu lillah [övgü Allah'a aittir]’ der. Baka bir ifadeyle, övgünün so-

nuçlan Allah’a döner. Övgünün sonuçlar u anlama gelir: Allah’tan

baka her varln kendisiyle övüldüü bütün övgülerin sonuçlan, iki

yoldan Allah’a döner. Birinci yol udur: Bir varlk, övülmesini gerekti-

ren iyi niteliklere sahip olmas nedeniyle övülebilecei gibi onunla bilfiil

varlk kazanan iyi niteliklerin sonuçlarnn kendiliinden ortaya çkmas
nedeniyle övülebilir. Hangi tarzda olursa olsun, bu övgü varla deil,

Allah’a döner. Çünkü Allah, o nitelik ve eserleri yaratandr. Böylece, bir

varln övülmesinin sonucu Allah’a döner.

Dier yol ise, arifin mümkünlerin kazanlm varlklarnn Hakkn
onlarda zuhur etmesinden ibaret olduunu görmesidir. Öyleyse övgü,

varlklarla deil, Allah ile ilgilidir. Sonra arif, ‘Allah için’ ifadesinde se-

bcpiilik bildiren ‘Lam’ harfine bakar ve övenin, övülelim kendisi oldu-

unu görür. Binaenaleyh Allah, öven ve övülendir. Bu durumda arif,

öven olmas bakmndan varln [Hakk] övebileceim reddeder. Var-

ln övülebileceini de reddeder. Öyleyse varlk, bir açdan -öven deil-

övülen iken, bir açdan da ne övendir ne de övülen. Varln [kul] öven

olmadn daha önce açklamtk. Çünkü övmek bir fiildir ve bütün

fiiller Allah’a aittir. Övülen olmay da öyle açklanabilir: Bir ey, ba-

kasna deil, kendisine ait niteliklerle övülebilir. Varlklar ise, hiçbir e-

ye sahip deildir. Dolaysyla [Allah’tan baka] bir varln övülmesi söz

konusu deildir. Nitekim bunu açklayan bir ifadede öyle denilir: ‘Sa-



Otuz Yedinci Ksm 333

hip olmad eyle karnn doyuran insan, (kendisine ait olmayan) yalan

elbiseleriyle giyinen kimseye benzer,’

Arif, ‘Hamd âlemlerin Rabbi Allah'adr’ ayetinde bütün bu zikret-

tiklerimizi ve er-Rabb isminin verdii direnç, slah etmek, terbiye et-

mek, sahiplik ve efendilik anlamlarn düünür. Bu be ey, er-Rabb is-

minin gerei olan anlamlardr. Ayrca, âlemin Allah’a delil oluunu da

aklna getirir! Öyleyse Allah'n ‘kulum beni övdü’ eklindeki cevab, en

düük mertebeyle kendisini övene yönelik bir cevap olur. Çünkü Allah,

cömertlii nedeniyle kendisini bilmede bir pay nasip etmedii en zayf

kulunu dikkate alr. Bunun nedeni, kuluna merhametidir. Çünkü Allah,

[kendisine dua eden ya da ayetini okuyan] bilgili kulunun dua ya da

okuyuundaki anlamlarn farknda olduunu bilir ve bildii anlamlara

göre ona karlk verir. Allah'n sradan kuluna özetle ifade ettii ceva-

ba, bilgisi az veya okuduu eyin anlam hakknda bilgisi olmayan ya-

banc kulu da girer. Bunu anla! îlham eden Allah’tr.

Hz. Peygamber, Allah’tan öyle aktarr: ‘Kul namazda ‘Rahman-

Rahim’ deyince Allah, ‘kulum beni övdü’ der.’ Bu iki ismin kendisinden
I

türetildii rahmet özelliiyle ‘kulum beni övdü.’ Rahmeti genel olduu
için, rahmetin hangi konuda olduunu belirtmedi. Bunun baka bir se-

bebi de udur: Sradan insan, kendisine zarar verse bile maksadma uy-

gun ya da -bedbahtl onda bulunsa bile- doasna uygun eyi verme-

dikçe, Allah’n ona olan merhametini anlayamaz. Arif ise, böyle deil-

dir. Çünkü ilahi rahmet, bazen sevimsiz bir biçimde insana gelebilir.

Örnek olarak, tad ve kokusu kötü ilacn hasta tarafndan içilmesini ve-

rebiliriz. Halbuki ilaçta ifa gizlidir.

Kul ‘Rahman-Rahim’ dediinde, Hakkn rahmetle nitelenmesi ve

rahmet edilen varln istedii ey bakmndan -çünkü bütün bunlar

bilmektedir- bu sözün anlamn zihninde canlandrr. Ayrca, dünya ha-

yatnda bütün yaratklarna, baka bir ifadeyle insanlara, cinlere, itaat-

kârlara, isyankârlara, kâfirlere ve müminlere bölünmü tek bir rahmeti

aklna getirir. Bu rahmet, onlarn hepsini kuatmtr. Arif, bu tek rah-

metin hakikatinin kullarn klandrmasn istediini ve bunu gerek-

tirdiini görür. Allah onunla cansz, bitki, hayvan, insan, cin gibi yara-

tklarn rzklandrr ve onu kâfir ya da mümin ya da itaatkâr ve isyan-
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kârdan saklamaz. Arif bilir ki, rahmet olmas bakmndan rahmet, bunu

gerektirir.

Vahiy bu tek rahmetin izinden gelir ve bütün canllarda annenin

yavrusuna efkat göstermesini salayan âleme yaylm bu tek rahmetin

yüz rahmetten biri olduunu bildirir. Allah, kullar için ahirette doksan

dokuz rahmet daha saklamtr. Kyamet günü çatp Allah’n hükmü,

takdiri vc kazas bu tek rahmede âleme yaylr ve iler. Hesap biter ve

insanlar iki diyardaki [cennet veya cehennem] konaklarna yerleir. Al-

lah, [dünyada âleme yaylm] bu tek rahmeti doksan dokuza ekler ve

rahmet yüze tamamlanr. Ardndan tamamlanm bu rahmeti iki yerde

bulunan kullarna gönderir. Böylece rahmet, her eye yaylr ve her eyi

kapsar. Bu balamda baz varlklar zorunlu olarak, bazlarn bir lütuf

ve ihsan olarak kapsar.

Allah’n rahmeti, her eyi kendi yerinde ve ‘eyüi’nde [bilgideki

sabitlik hali] kuatr. Böylece harareti artm kii soukla, donmu kii

ise atele nimedenir. Bu iki snftan her birine itidal hali gelseydi, hiç

kukusuz, azap duyarlard. Cennetlikler cehennemliklerin halini gördü-

ünde, [cennete erme] baarlar, onlarn nimetlerine eklenir. Cehen-

nemlikler cennetliklerin halini örenseydi, hiç kukusuz, kendilerindeki

sapma nedeniyle [cennetliklerin] itidal halinden azap görürlerdi. Bu
nedenle yüz rahmetin her eyi kuatmas nedeniyle, onlara zddyla kar-

lk verildi. Dünyadaki hüküm, daha önce örendiiniz gibi, dünya['ya

yaylm rahmetin yüzde birlik bölümü olan] rahmet ile verilmiti..

imdi ahirette ise dünyadaki rahmet yüzün içine katlmtr. Öyleyse

ahirette durum nasl olabilir? Bu kadar açklama kafi!

Böyle bir deerlendirmeyle arif, namaznda cRahman-Rahim’ der.

Buradan, meseleye böyle bakan kiiye Hakkn nasl karlk verdiini

örenirsin.

Sonra Allah öyle buyurur: Kul ‘din gününün sahibi’ der. Allah ise

‘kulum beni yüceltti’ der. Baka bir rivayette ise, ‘kulum bana snd’
der. Daha önce belirttiimiz gibi, bu ifade genel bir cevap ve genel bir

tepkidir. Bununla kast edilen ey nedir? Arif ‘din gününün sahibi’ dedi-

inde, din gününü ahiret ile snrlamaz ve 'Rahman-Rahim’in ‘din gü-

nünün sahibi’ ifadesinden ayrlmadm düünür. Çünkü bu ifade, onla-

rn bir niteliidir. Böylece ceza [din günü: ceza vc karlk verme gü-



Otuz Yedinci Ksm 335

nü], dünya ve ahirette gerçekleir. Bunun yan sra, dince saptanm ce-

zalarn uygulanmas ve ‘Yaptklarnn bir ksmn tatmalar için, insanla-

rn iledikleri fiiller nedeniyle karada ve denizde bozgunculuun ortaya

çkmasyla’ cezalandrma dünyada dâ gerçekleir. Dünyada karlalan

bu olaylar, cezann ta kendisidir. Dolaysyla dünya hayata da cezalan-

drmann gerçekletii bir yerdir ve Allah, ‘din [cezalandrma] gününün

sahibi ve hükümdardr.’

Arif, [günahlar bilen] keffaretlerin dünyada yaygn olarak bulun-

duunu vc insann içini daraltan vc duyusal ya da akl bakmndan ona

ac veren eylerden kurtulamayacan görür,. Bunun en küçüü, pire

srmas veya tökezlemektir. Aclar, snrl ve zamanl, Allah’n rahmeti

ise snrl deildir. Çünkü rahmet, her eyi kapsamtr. Bu rahmetin bir

ksm, varlklara ihsan yoluyla ular ve etkin olur. Rahmette asl olan

da, ihsan ve lütuftur. Bir ksm ise ‘Rabbiniz kendisine rahmeti yazd’347

ayetinde ‘zorunluluk’ yolundan Haktan alman rahmettir. Baka bir

ayette ise, ‘rahmeti yazacaktr*34* buyrulur. nsanlar, rahmeti bir karlk
olarak aldklar gibi baz yarauklar ise bulunduklar her yerde ihsan ve

lütuf yoluyla elde eder.

Dünya ve ahirette çekilen her ac, ilenmi snrl -ve zamanl günah-

lar örter. Bu durum, ac duyan küçük-büyük herkes için bir karlk ve

cezadr. u var ki acnn günahlar örtmesi için, aklcdilmesi gerekir.

Yoksa, sadece acy duyumsamak yeterli deildir. Bir eyi ancak o eyin

hakikatini gören kimse alglayabilir. Sözgelimi bebek, duyumsuyor olsa

da acy anlayamaz. Babas ve annesi vb. seveni ve sevmeyenleri çocukta

hastalk görünce üzülür ve üzüntüyü aklederler. Bu durum, acy
aklcden kimsenin günahlarn örten bir bedeldir. Acy görmeye çocua

acma duygusu da eklenirse, kefaretin yan sra kii ödüllendirilir. Çün-

kü ‘her ya ciere bir ödül vardr [her yorgunluk için ödül vardr].’ Her

cier yatr, çünkü cier, kann evidir. Kan ise, hayatn ilkesi olarak

akkan ve yatr.

Küçük çocuk ac duygusunu aklcdip acy douran sebeplerden

kaçmak ve uzaklamak istediinde, bu davran ondan ortaya çkan ve

bakasn üzen eyleri örten bir karlk olur. ‘Bakas’ derken, canl ya

da kendi cinsinden bir ahs kastediyoruz. Çocuktan çkan ve bakasm
üzen ilere baka bir örnek ise, anas veya babasnn çard ilerden
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geri durmas ya da ondan bir ey istendiinde buna direnip ihtiyacn

karlamad için dilenciyi üzmesini ve ac çekmesine sebep olmasn

verebiliriz. Küçük ac duyduunda ise, bu ac, dileine karlk verme-

yerek dilenciyi üzmesinin cezas olur. Çocuk, herhangi bir hayvana ac

verebilir. Söz gelii bir köpee ta atabilir veya çekirge veya pireyi öldü-

rebilir veya ayayla karncaya basp onu ezebilir. Ksaca kad veya ka-

stsz olarak kendisinden ortaya çkan davran bir hayvana ac verebilir.

Bu iin srr artcdr ve bütün varlklara yaylmtr. Öyle ki insan, bir

tasa nedeniyle üzülse ve gönlü daralsa, bu da yapp da unuttuu ve ile-

dii günahlarn kefareti olur.

Keif sahibi, bütün bunlar ‘din gününün sahibi’ ayetinde gerçek-

lemi görür. Kul bu ayeti okuyunca Allah ‘kulum bana tevekkül etti’ ya

da ‘kulum beni yüceltti’ ya da her ikisini birden söyler. Yüceltme, zat-

nn gerei ve âlemin kendisine dayanmas yönüyle Haklan mertebesine

döner. Tevekkül ise, sadece âlemin Hakka dayanmas yönünden O’na

döner. Çünkü Allah, onlarn kabul etmesiyle vekilleridir. Böylece Allah,

bir grup hakknda ve bir gayeye göre ‘beni kulum yüceltti’ derken bir

grup ve bir gayeye göre de ‘kulum bana tevekkül etti’ der. Çünkü kul

iki maksad bir araya getirdii gibi Allah da cevabnda yüceltme ve te-

vekkülü birletirir. Bu durum bütünüyle ilahlk mertebesine tahsis

edilmitir vc kulun onda bir ortakl yoktur.

Allah öyle buyurur: Kul, ‘Ancak sana ibadet eder ve senden yar-

dm umarz’ der. Buna karlk Allah, ‘Bu, kulumla benim aramdadr ve

kuluma istenilen verilecektir’ der. Bu ayet, ikinci tekil ahs zamiriyle is-

teyeni ve istenileni içerir. Bu da, her ikisinde yer alan ‘iyyâke [ancak sa-

na ve senden] kelimesindeki Kef [sana] zamiridir. badet ederiz ve yar-

dm isteriz, kula ait ifadelerdir. Çünkü ibadet eden ve yardm isteyen

kuldur. Kul, ‘sana’ dediinde hiç kukusuz hitap harfiyle Allah’ birler

ve Hakk tam karsna yerletirir. Bunu yapmas, snrlama anlam ta-

makszn, ari’nin böyle bir dilek sahibine [Cebrail] öretmek bala-

mnda söyledii söze uyma amacndan kaynaklanr. Cebrail Hz. Pey-

gamber’e ihsann anlamn sorduunda, öyle der: ‘Allah' görür gibi

ibadet etmendir.’ Dolaysyla, ikinci ahs zamiriyle Allah’ tam karna

yerletirmen gerekir, ikinci ahs zamiri, dii ve erkek zamir olabilir.

Çünkü bazen zatn diiliini dikkate alarak zamiri dii olarak kullanabi-

lirim.



Otuz Yedinci Ksm 337

nsann Hakk karsna yerletirmesi, hayalî bir müahededir; Do-

laysyla berzah mertebesine aittir., Bu ayet [ancak sana ibadet eder ve

ancak senden yardm dileriz], berzah özelliinde gelmi ve Hak ile kulu

arasnda bu ayette ortaklk gerçeklemitir. Fatiha’nn önceki ksm Al-

lah’a ait ilçen kalan ksmlar kula aittir. ncelediimiz bu ayet ise, ortak-

tr. Kul, Hakk birlemi ve çoaltmamur. Çünkü ibadet edilen, tektir.

Kul ise, ibadet ve yardm fiilini zikrederken çoul zamiri kullanarak

kendisini çoul yapmtr. Çünkü ibadet eden kullar pek çoktur ve her

biri, yardm ister. badederle yönelinen amaç ise. birdir. Gözün bir iba-

deti olduu gibi kulan, dilin, elin, midenin, cinsel uzvun, ayan ve

kalbin de bir ibadeti vardr. Bu nedenle çoul zamirle ‘ibadet ederiz ve

yardm isteriz’ demitir.

Çünkü âlem [insan], varlnn ayrntlarna ve namazn içte ve d-
ta bütün âlemi kuattna bakmtr. Namaz belirli bir parçasna özgü

deildir. Çünkü insan bütünüyle birlikte ayakta durur, bütünüyle rükû

eder, bütünüyle birlikte oturur. Öyleyse insann âlemlerinin [parçalar,

iç-d organlar] toplam Rabbine ibadet etmede birleerek kendisine

ibadet edebilmek için O’ndan yardm istemitir. Bu nedenle ‘ibadet

ederiz ve yardm isteriz’ ayetinde kullar çoul olarak zikredilmitir.

Böylece dil, çoulu ifade etmitir. .Nitekim hükümdarn huzurunda

topluluk adna hir kii konuur. Bu ayeti indirdiinde kul, Allah’tan

bakasna ibadet edilemeyeceini Haktan örenir.

Ayet kulu çoul olarak zikretti (snrlad). Bu durum, kulun zâhirî

ve bâtn tüm güç ve organlaryla birlikte Allah’a ibadet etmesi gibi yine

bu ekÜde yardm dilemesi gerektii anlamna gelir. nsan Rabbine

'ibadet ederken bütün parçalarn böyle bir araya getirmedii sürece,

‘ancak sana ibadet eder ve senden yardm umarz’ ayetini yalan yere

okuyordun Çünkü Allah ona bakmakta ve namaznda saa-sola bakt-

m, fikrinin dükkanyla veya ticaretiyle megul olduunu görmektedir.

Kul ise bütün bunlara ramen ‘ibadet ederiz’ demektedir. Halbuki ya-

lan söylemektedir. Allah öyle bir kula öyle der: Bütününle bana ibadet

etmendeki ifadende yalan söyledin. Gözünle kbleden baka bir yere

yönelmedin mi? Kulan oradakilerin sözüne vermedin mi? Kalbinle

sana söylenenleri düünmedin mi? O halde ‘ibadet ederiz’ sözündeki

dürüstlüün nerede kald?!
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Arif, bütün bunlar aklna getirir. ‘Yalan söyledin’ denilmesin diye,

namazda Allah ile konuurken ‘ancak sana ibadet ederiz
5

derken haya

eder. Bu durumdaki bir insan Rabbine ibadet ederken bütün güçlerini

toplamaldr. Bunu yaparsa, ayeti okuduunda Hale kendisine ‘bana

ibadet edip yardmm dilemede bütün güçlerini topladm söylerken

doru söyledin’ diyebilir.
s

eyhizim el-Mukri Ebu Bekir Muhammed b. Half b. Saf el-Lahmî,

salih-üstatlarmdan birinin öyle söylediini bize aktard: Küçük bir ço-

cuk, kendisine Kur’an okurmu. Kur’an okurken çocuun sarardn

görmü. Sebebini sorduunda, kendisine çocuun bütün geceyi Kur’an

okuyarak geçirdii söylenmi. Çocua, ‘evladm! Bütün geceyi Kur’an

okuyarak geçirdiini duydum’ demi. Çocuk, ‘Doru, sana söylendii

gibi’ diye cevap vermi. ‘Evladm! Geceyi okuyarak geçirirken, karnda

benim olduumu düün. Namaz klarken Kuran’ bana oku ve beni

unutma’ demi. Genç ‘peki
5 demi.

Sabah olduunda, eyh çocua, ‘söylediimi yaptn m? 5

diye sor-

mu. Çocuk ‘Evet, üstadm5 demi. eyh ‘Peki Kura’ bitirebildin mi?’

demi. Çocuk: ‘Yarsndan daha fazlasn bitiremedim’ diye cevap ver-

mi. eyh öyle demi: ‘Pekala! Bu gece ise, Kuran' Peygamberden

dinlemi olan sahabeden dilediin birini kblende canlandr. Kuran'

oku ve dikkatli ol. Çünkü onlar, Kuran' peygamberden dinlemilerdir.

Okurken yanl yapma!’ Çocuk ‘Allah izin verirse, öyle yaparm üsta-

dm!’ demi.

Sabah olduunda, eyh geceyi nasl geçirdiini sormu. Çocuk ‘Üs-

tadm! Kuran'm ancak çeyreini okuyabildim
5 demi. Bunun üzerine

‘Evladm! Bu gece Kuran'm indirildii Peygamberi karmda canlandr

ve kimin önünde okuduunun farknda ol!’ demi. Çocuk ‘Peki
5 demi.

Sabah olunca ‘Üstadm! Bütün gece boyunca yaklak bir cüzden daha

fazlasn okuyamadm5 demi. eyh ‘Evladm! Bu gece Kur'an- Kerîm'i

Peygamberin kalbine indiren Cebrail'in önünde okuduunu düün ve

kime Kur'an okuduunun farknda ol
5 demi. Sabah olduunda çocuk,

‘Üstadm! u kadardan daha fazlasn okuyamadm5 demi ve Kur'an-

Kerîm’den birkaç ayet zikretmi.

eyh ‘Evladm! Bu gece Allah’a tövbe et, tebih et ve namaz klann

Rabbiyle konutuunu bil. Kelamm okurken Rabbinin önünde dur-
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duunu bilerek Kur'an- Kerim'den senin paynn ne olduuna bak!

Okuduunun anlamn iyi düün. Kur'an okumaktan maksat, harfleri

bir araya getirmek ya da onlar birletirmek veya sözleri aktarmak de-

ildir. Gaye, okuduunun anlamlarn düünmektir. Cahil olma5 demi.

Sabah olduunda eyh çocuu beklemi, çocuk gelmemi. Çocu-

un durumunu soruturmak üzere biri gitnü, kendisine ‘çocuk hasta-

land’ denilmi. eyh çocuu ziyarete gitmi. Çocuk eyhi görünce a-

lam ve ‘Üstadm! Allah benden dolay senin mükafatn versin!’ demi.

‘Dün gcccyc kadar yalanc olduumu bilmiyordum. Namaza kalkp

Hakk’ kblemde düünüp O’nun öiünde lötabn okurken yalanc ol-

duumu anladm. Fatiha suresine balayp c

Sana ibadet ederiz
'3*9

ayetine

ulatmda, kendime baktm. Gördüm d, nefsim beni dorulamyor.

Bunun üzerine, yalanc olduumu en iyi bilen olduu halde Allah’n

önünde ‘Ancak sana ibader ederiz’ ayetini okumaktan utandm. Çiinkü,

kendimi Allah’a ibadetten habersiz kendi düünceleriyle oyalanr bul-

dum. Fatiha suresinin bandan c

Din gününün sahibi™ ayetine kadar

okumay tekrarlamak istedim. Bunu yapamadm için ‘Ancak sana iba-

det ederiz™ demeyi baaramadm. Allah’n önünde yalan söyleyip bu

nedenle beni cezalandrmasndan çekinir bir halde kalakaldm. afak

sökene kadar rükûya gidemedim. Yorgunluum artt. imdi de, ken-

dimden honut olmadm bir halde Allah’a gitmekteyim.’

Üçüncü gün geçmeden çocuk öldü. Defnedildiinde, eyh kabrine

gelmi ve durumunu kendisine sormu: Çocuun kabrinden öyle de-

diini duymu: -

Artk hayat sahibinin katnda diriyim

Beni hiçbir ey nedeniyle hesaba çekmedi.

Olay aktaran ravi öyle ekledi: eyh evine dönmü, yatana gir-

mi, çocuun halinin etkisiyle hastalanm ve çok geçmeden vefat, etmi:

‘Ancak sana ibadet ederiz’ ayetini çocuun okuduu gibi okuyan ger-

çekte onu okumutur.

Kutsi hadiste Allah öyle der: Kul ‘Bizi dosdoru yola, imet verdik-

lerinin yoluna ulatr, öfkelendiklerinin ya da sapknlarn yoluna deil’

der. Allah ‘bunlar kulum içindir. Kuluma istedii verilecektir’ der. Arif

‘bizi ulatr5
dediinde, el-Hâdî ismini düünür ve bu isimden kendisini
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dosdoru yola ulatrmasn ister. Baka bir ifadeyle, kendisine o yolu

açklamasn ve o yolda yürüme imkân vermesini ister. Söz konusu yol,

iki tevhit [birleme] yoludur: zat ve mertebe tevhidi. Söz konusu mertebe,

ayrlmaz özellikleri olan meru hükümleriyle birlikte uluhiyet mertebesi-

dir. Bu hükümler, Hz. Peygamberin ‘[Kelime-i ehadet getirenle sava-

mam hadisinde] slâm'n hakk dnda hesaplar Allah'a kalmtr’ hadi-

sinde dile getirdii ‘slâm’n hakk’dr. Bu ayeti okurken arif, Rabbin üze-

rinde bulunduu doru yolu zihninde canlandrr. Rabb, o yolda yürü-

yen kimseleri mutlulua yönlendirmesi bakmndan o yoldadr.

Allah, Hud peygamberin c

Rabbim dosdoru yol üzerindedir’352 bu-

yurduunu bildirdi. Çünkü arif, Hakk’n verdii bir müahedeye göre,

üzerinde Allah’n bulunduu doru yolda yürüdüünde, önünde bulu-

nan Haktr. Kul da, zorunlu olarak, o yolda Hakka uyar. Perçemi Rab-

binin dindeyken ve Rabbi kendisini sürüklerken, kul nasl zorlanan ve

uyan olmasn ki? Allah ‘hiçbir canl yoktur ki, Allah onun perçeminden

tutmasn. Rabbim dosdoru yol üzerindedir’
353 buyurdu. Böylece, yücesiy-

le-diiüüyle bütün harekediler, kul olarak ve hor bir ekilde bu ayetin

hükmüne girer, insanlar ise, bu ayeti anlamada ya alndaki eli gören ke-

if sahibi veya [görmedii halde ayete manan] mümin olmak üzere iki-

ye ayrlr. nsan ve cinlerin dnda bütün canllar (dabbe) genel olarak

bu hükme girmiken, insan ve cinlerden sadece salih kimseler bu hük-

me girer.

Bütün insanlar, ve cinler ayetin hükmüne girseydi, hiç kukusuz,

hepsi doru yolda, baka bir ifadeyle ‘Rab’ olmas bakmndan Allah’n

yolunda olurdu. Allah öyle der:
c

Her ey Allah'n övgüsünü tebih eder.’
354

Ahnlarm (perçem) eline vermeyen -ki bunun anlam emir ve yasakla-

rnda iradelerini Allah’n iradesine brakmaktr- insanlar ve cinler hak-

knda ise, korkutmak ve tehdit amacyla ‘Sizin için bo olacaz™1
der.

Bu nedenle ‘nimet verdiklerinin yoluna’
356 demitir. Burada, bu hale ula-

trd kimseleri kast eder. Söz konusu olanlar bütün âlemler [insanlar

ve cinlerden baka bütün yaratklar], insanlarn arasndan ise peygam-

berler, nebiler, veliler, salih müminler olduu gibi cinlerden de böyle

olanlardr. Dolaysyla Allah, doru yolu ancak peygamber, nebi, özü

sözü bir kimseler, ehit ve iyi insanlar gibi nimet verdiklerine ait yap-

mtr. Allah, ‘her canlnn alnndan tutmutur.’
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1

Arif bu ayeti böyle bir bilinçle okuduunda, hüviyetinin bilinmez-

liinde perçemini Allah’n eline verir. ‘Geri duran atee düer.’ Bunlar,

Allah’n ‘gazap edilenlerin deil™7 ayetinde istisna ettikleridir. Onlar

‘haydi namaza’ ifadesiyle çardnda, onlar bu çarya uymadklar

için Allah’n kzd kimselerdir. Ya da ‘dalalete düenlerden bakalar.™3

Burada Allah, aranlar dta tutmutur. Bunlar, kzlanlardan daha iyi

durumdadr. Rabbini ‘Rab’ olarak tanmayp ilahltk hakkna sahip ol-

mayanlar onun ilahlna ortak yapan, gazaba urayan kimsedir.

Arif bu ayetleri okurken bu gibi eyleri zihninde canlandrdnda,

melekler ‘amin [kabul edilmesini ümit ederiz]’ dedii gibi insann batm

da ‘amin’ der. Batn, yaratl ve temizliklerinde meleklere ortak olan in-

sann ruhudur. Bunun anlam, okuyan ve dua eden dil olduu için, iyi-

lik bekledik demektir. Sonra kalbine kulak verir. Ruhunun Fatiha sure-

sini okumasnn dilinin okumasyla örtütüünü duyar. Bunun üzerine

dil, duasna kar, baka bir ifadeyle ruhunun ‘bizi ulatr’ diye okuduu
duaya karlk ‘amin’ der.

‘Amin demesi meleklerin amin demesine uyan kimsenin duas ka-

bul edilir.’ Söz konusu olan, saygn ve nezih zatlarn temizlik ve arn-

mtk niteliine uymaktr. Böyle bir insann diliyle ve kalbiyle ‘amin’

demesine Allah olumlu karük verir. Kul yükselir, Hak onun dili haline

gelir ve Hak kendi kelamn kula okur. Bu durumda ‘amin’ dediinde,

bütün ilahi isimler de ‘amin’ diye karlk verir. Ayrca kulun kendileriy-

le ahlâkland bütün isünler de ‘amin’ der. Öyleyse ahlâklan-d isim-

lerinin ‘amin’ demesi, Yaratan’m isimlerinin ‘amin’ demesiyle örtüen

kimse, bütünüyle Hale olur.

Namazda ne ekilde Kr'an- Kerîm okumak gerektiini açklam
olduk. Sen de, anlaynn genilii ve hareketinin hz ölçüsünde, buna

göre hareket et. ‘Her birimizin belli bir makam vardr. Bizden saf saf

durup tebih edenler vardr.’

FASIL-VASIL

Rükû’da Kur'an- Kerîm Okumak

Rükûda Kur'an- Kerîm okumaya gelirsek, baz bÜginler bunu ka-

bul etmemi, bazlar caiz görmütür. Görü birliine varlan ise, rükû-
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da tebihtir. Bilginler, tebih için belirli bir ifadenin bulunup bulunma-

dnda görü ayrlna dümütür. Baz bilginler, bu konuda bir snr-

lama yoktur derken, baz bilginler de belirlemenin olduunu kabul et-

mitir. Bu snr, rükûda üç kez ‘Subhane rabbiye’l-azîm [azim-yüce

Rabbimi tenzih ederim]’, secdede de üç kere ‘Subhane rabbiye’l-a’la [en

yüce Rabbimi tenzih ederim]’ demektir. Bu görü sahiplerinin bir ks-

m, bunun farz olduunu ve yaplmadnda namazn geçersiz olacan

-ki en az üç keredir- söylerken, bir ksm farz olmadm iddia etmitir.

Bunlar, çounluu tekil eder. Baz bilginler ise, cemaatin üç kere söy-

leyebilmesi için, imamn tebihi be kere söylemesi gerektii görüün-

dedir.

Meselenin srlan hakknda öyle derim: Namaz klan, Rabbinin

önünde ayakta durduunda. Hakkn her eyi bilfiil var etmesi (kayyum)

özelliiyle ilikilidir. Ardndan ‘eilmek’ anlamndaki rükûya, sonra da

secdeye gider. Böyle bir niteliin Allah’a ait olmas uygun deildir. Bu

nedenle Hz. Peygamber, ‘Yüce Rabbinin ismini tebih et
’359

ayeti indirildi-

inde, Allah sözünün anlamna göre öyle buyurdu: ‘Bu tebihi rükûla-

rnzda yapnz.’ Sonra ‘En yüce Rabbinin adm tebih et'
iau

ayeti indiinde

ise, Hz. Peygamber ‘bunu da secdelerinizde yapn’ demitir. Böylece

‘tebih et
’*61 ifadesinde bulunan Allah’n emrini secde ve rükûya bititire-

rek bu emrin namazdaki yerini gösterdi.

Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘Rabbinizin yüceliini düüldükten

(hudu’) tenzih ediniz.’ Çünkü düüklük de Allah’a aittir, fakat bir nite-

lik olarak O’nunla var olmaz. Bu yönüyle düüklük özelliinin Allah’ta

bulunmas imkânszdr. Böylece peygamber, tebihi er-Rabb ismiyle

ilikilendirdi. Çünkü bu isim, Rabbi olaca eyi talep eder. Rab, üç

temel isimden biridir ve dier isimlere göre Kur’an- Kerîm’de daha

çok yer alan ve zikredilen bir isimdir. Kr’an- Kerîm’de ana isimler üç

tanedir: ‘Allah, Rahman ve Rab.’

Tebihin bu isimle olan ilikisine gelince, bu durum, Hakkn o is-

min sahibi olmas yönünden mutlak anlamda deil, tebih edene göreli

olarak iliir. Bu nedenle kul ‘yüce Rabbimi [kula ait rab] tebih ederim’

der. Öyleyse tebih, herkese tamlama yaplmken er-Rabb ismine iliir.

Çünkü herkesin Allah hakkmdaki bilgisi derece derecedir. Her insan,

Allah’a bakasndan farkl bir ekilde inanr. Baka bir ifadeyle her ahs,

Rabb olduuna inand rabbini tebih eder. Nice kimseler vardr ki,
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bakasnn inand Rabbe inanmaz. Bir insann Rabbine nispet ettii

özelliklere göre inand tasavvur, baka bir insana göre Rabble iliki-

lendirilemeyecek özelliklerdir ve bu nedenle bakasn kâfir sayar. Bir

insan Allah’ herkesin inancyla mutlak anlamda tebih ve tenzih etsey-

di, kendisinin Hakla tenzih ettiine inanmayan bu ahsn da Hakk tes-.

bih ettiine inanrd. Bu nedenle herkes, kendi inancnn gereini Al-

lah’a izafe etmitir.

Arife düen, herkesin diliyle Rabbini tebih etmektir. Arif, Allah'n

büyüklüüne bakar ve kendisinde düüklük bilfiil bulunamayacak kadar

münezzeh, süflilikten yüce olduunu düünür. Çünkü kul, secde eder-

ken bedenin yaratl ilkesini arar. Bu ilke, su ve topraktr. Ayakta du-

rurken ruhunun ilkesini arar. Çünkü Allah ruhlar hakknda :

siz üstün

olanlarsnz1362
demitir. Rükû ise, ayakta durmak ile secde arasnda orta-

ara bir mertebe haline geldi. Bu durum, mümkünün Haktan kazand
varln, özü gerei zorunlu varlk ile özü gerei mümkün arasnda ara

bir ey olmasna benzer. Mümkün, özü gerei yokluktur, çünkü yokluk,

kazanlamaz. Çünkü yokluun kazanlaca kimse yoktur. Varl zo-

runlu olan ise, Özü gerei varlk sahibidir. Böylece bir tür ara durum -ki

o kulun varldr- rükû haline benzer olarak ortaya çkt. Dolaysyla bu

kazanlm varln mümkünün kendisi olduu demlemedii gibi

mümkünden baka ya da Hakkn ayns ya da Haktan bakas da deni-

lemez. Binaenaleyh kazanlm bu varln iki yönü vardr ki, arif bunla-

r bilir.

Arif, rükû halinde iki durumu ayran bü ara hali düünür. Söz ko-

nusu ara hal, Rabb ile kulu (Rabbi kuldan) ayran akledilir bir anlam-

dr. Bunun yan sra, kulun Rabbinin niteliklerini kazanmasn, Rabbin

de Rabbi olduu eyin -sfatlaryla deil, çünkü gerçekte onlar vasftr-

vasflaryla nitelenmesini salayan akledilir bir anlamdr. Sfat yerine

‘vasf dedik, çünkü sfattan [zatn üzerine] ilave bir durum ve nitelenen

üzerine fazladan bir varlk anlalabilir. Vasf ise, özel bir bant nede-

niyle nitelenenin aynsdr ve onun mevcut bir varl yoktur.
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FASIL-VASIL

Riikûda Dua

Bilginler, riikûda Allah’ övmenin caiz ya da -rükûyu namazn ge-

çerlilik art sayana göre- vacip olduu hususunda görü birliine var-

mt. Rükûda dua etmek hakknda ie görü ayrlna dümülerdir.

Baz bilginler, rükûda duay mekruh sayarken baz bilginler caiz gör-

mütür. Ben de bu görüteyim. Bilginler, namazda dua etmek hakknda

da görü ayrlna dümü, baz bilginler Kur'an- Kerîm lafzlarndan

baka sözlerle dua etmeyi caiz görmemi, baz bilginler ise bunu caiz

görmütür.
'

Namazm anlam ‘dua’ olduuna göre duann namazn bir parças

olmas ve böylece bir bütünün, parçasnn adyla isimlendirilmesi

mümkündür. Namazda duay mekruh sayanlarn görüü öyle deer-

lendirilebilir: Ara durumun iki yönü vardr: Biri, Hakka, dieri yaratk-

lara ve âleme bakar. Rükûdaki müahedesi Hakka dönük olan kimse,

duay mekruh sayar, fakat haram saymaz. Bunun nedeni, rükûnun

mümkünün bazen kendisiyle nitelendii kaimlik özelliini [kayyumluk,

bilfiil varlk veya üstün olmak] temsil etmesidir. Allah [söz gelii erkek-

lerin bu özellikle nitelenmesi balamnda] öyle buyurur:
l

er-Ricalü

kavvâmûne ale’n-riso [Erkekler kadnlardan üstündür]d363 Rükûda yaratk-

lara bakan yönü tercih eden ise, dua etmeyi caiz görür. Sünnet böyle

aktarlmtr. Bu görü, mam Buhari’nin (r.a.) mezhebidir.

Namazda Kur’an lafzlarndan bakasyla duay kabul etmeyenler

için de ayn ey söylenebilir. Böyle bir insan, Allah’n Kur'an- Kerîm’de

bir takm dualar belirlediini görür. Bu dualar brakp insan sözlerine

dönmek, nefsin yaratlnda bulunan ve Rabbine uymasn engelleyen

‘emre kar çkma’ özelliinden kaynaklanr. Saygya uyan ve geçerli

olan, baka lafzlar kullanmamaktr. Namazda Allah’a sadece kendi söz-

leriyle münacat ettiimiz gibi bize indirdii ve Kur'an- Kerîm veya

Sünnette bize bildirdii namazda söylenmesi gerekli ifadelerle Allah’a

dua etmeliyiz. Her ne ekilde olursa olsun, namazda duay serbestçe

yapan kimse, Allah’tan baka kimse vc Allah’tan baka konuan olmad-

duygusunun kalbine egemen olduu insandr. Ne ‘Allah kulunun di-
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liyle ‘Allah kendisini öveni duydu’ der
5

ifadesindeki gibi fiiliyle ne baka

bir ekilde Allah’tan baka konuan yoktur.

FASIL-VASL

Namazda Teehhüt

Bilginler, namazda teehhüdün [ikinci veya son rekâtta oturmak]

zorunlu olup olmadnda görü ayrlna dümütür. Baz bilginler

bunu zorunlu saymken baz bilginler zorunlu saymamtr.

Teehhüt, gerçekte huzura [Allah karsnda bulunma bilinci]

ulamak demektir. Çünkü kelime, [görmek anlamndaki] uhûd kelime-

sinin tefaul babdr. uhud ise, huzur demektir. nsana namaznda hu-

zur sahibi (bilinçli) olmak emredildi. Dolaysyla teehhüt, namazda ge-

reklidir ve teehhüde oturmak, uygun ve dorudur. Hüküm verenin

[akl] aksine, ‘ahit’ [duyular] gördüü hakkmdaki bilgisiyle muhatap

olduuna göre, huzur ve huzura ulamak bir bilgi olmadkça geçerli

deildir. Dolaysyla Hakka dair bilinci ve huzuru, O’nu bildii kadar-

dr. nsan bundan daha fazlasyla muhatap deildir.

insanlarn ilah hakkdaki görüleri faikl farkldr. Görüler farkl-

latna göre, akll kii Rabbi hakknda kendine özgü bir bilgi edindi-

inde bu bilgi de teorik düüncenin ortaya çkard bu görülerden biri

olmaldr. Bunlar ise, farkl farkldr. Öyleyse saduyu sahibi, kendi teo-

rik düüncesinin olduu kadar bakalarnn düüncesinin de Allah hak-

knda verdii bilgiden yüz çevirerek peygamberlerin söyledii ve

Kur'an- Kerîm’in dile getirdiine dönen kimsedir. Buna inanr ve na-

mazndaki hareket ve durularnda ona göre davranr. Peygamberin bil-

dirdiine uymak, kendi düüncesiyle Allah karsnda kendi düüncesiy-

le bulunmaktan daha uygundur.

Baz insanlar, bu konuda bir takm hatalarla karlaabilir. Bu hata-

nn kayna öyle düünmektir: nsan akl vastasyla Tanr’mn varlm,
birliini, peygamber göndermesinin imkânn vc yasalar koyduunu

saptam olmaldr. Bunlar olmad sürece, eriat insann katnda sabit

olmaz. [Bu doru düünceden hareket ederek] Namazda Hakkn kar-
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snda [teorik. aklla elde ettii] bu bilgiyle bulunmay yeler. Halbuki

gerçek öyle deildir. Çünkü Hakkn varln, birliini ve eriatn imkâ-

nn ispat, getirdii eylerde peygamberi dorulamada insann düünce-

si doru ve geçerli olsa bile, unu da biliyoruz: Allah, tek bana akldan

hareket ettiimizde kabul edemeyeceimiz bir takm özelliklerle kendi-

sini bizim için nitelemitir.

Allah ve O’nun bilinmesi hakknda peygamberin getirdii bu nite-

likleri baz ibadetlerin talep ettiini gördük. Bu ibadetler, teorik akim

kantlarn tek bana salad bilgiden o niteliklerle dalla yakn ilikide-

dir. Bu nedenle u görüe vardk: Teehhüt ve namazda Hakk’n kar-

snda ilahi bilgiyle durmak -ki bu bilgiyi Kur'an- Kerîm’de ve

mütevatr Sünnette peygamber’den öreniriz- akim görüleriyle Allah

karsnda bulunmaktan daha dorudur.

Bundan sonra, namazda teehhüt hakknda yer alan ifadeleri ele

alacaz. Onlar da ‘tevcih’ ve okumada takip ettiimiz yöntemle yo-

rumlayacaz.

Otuz yedinci ksm sona erdi. Onu otuz sekizinci ksm takip ede-

cektir.



[FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN]
OTUZ SEKZNC KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla

TEEHHÜTLER

Teehhütlerden biri, Hz. Ömer’in teehhüdüdür: ‘Et-tahiyyâtu

lillahi, ez-zâkiyâtu lillahi, es-selamu aleyke, eyyuhe’n-nebiyyü ve

rahmetullahi ve berekâtuhu, es-selâmu aleyna ve alâ ‘ibadillahi’s-salihin,

ehedü en la ilahe illallah ve ehedü enne Muhammeden ‘abduhu ve

rasûluhu.’

‘Selamlar ve temiz eyler, Allah'a aittir. Ey peygamber! Allah'n se-

lam, rahmeti, bereketleri senin üzerine olsun! Selam bize ve Allah'n

salih kullarnn üzerine olsun. Allah'tan baka ilah olmadna ve Mu-

hammed'in O'nun kulu ve peygamberi olduuna tanklk ederim.’ Bir

grup bunu benimsemitir.

Abdullah b. Mesud’un teehhüdü ise öyledir: ‘Ettahiyyâtu lillahi,

ve’s-selavâtü, vc’t-tayyibâtu, es-selamu aleyke eyyuhe’n-nebiyyü ve

rahmetullahi ve berekâtuhu, es-selamu aleyna ve alâ ‘ibadillahi’s-salihin,

ehedü en la ilahe illallah ve ehedü enne Muhammeden ‘abduhu ve

rasûluhu. ‘Selamlar, salâtlar ve iyi eyler Allah'a aittir. Ey peygamber!

Allah’n selam, rahmeti, bereketleri senin üzerine olsun. Selam, bize ve

Allah’n salih kullarnn üzerine olsun. Allah’tan baka ilah olmadna

ve Muhammed'in O'nun kulu ve peygamberi olduuna tanklk ederim.’

nsanlarn çou, rivayeti sahih olduu için bunu benimsemitir.

bn Abbas’n teehhüdü ise öyledir: ‘Ettahiyyatül mübarekâtu, es-

seiavâtüt tayyibâtu lillahi, es-selamu aleyke eyyuhe’n-nebiyyü ve

rahmetullahi ve berekâtuhu, es selamu aleyna ve alâ ‘ibadillahi’s-salihin
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ehedü cn la ilahe illallah ve enne Muhammeden abduhu ve rasûluhu.

‘Mübarek selamlar ve iyi salâtlar Allah'a aittir. Ey peygamber! Allah'n

selam, rahmeti, bereketleri senin üzerine olsun. Selam, bize ve Allah'n

salih kullarnn üzerine olsun (Bize ve salih kullarnn üzerine selam ol-

sun). Allah'tan baka ilah olmadna ve Muhammed'in O'nun kulu ve

peygamberi olduuna tanklk ederim.’ Bir grup da bunu kabul etmi-

tir. Bunlarn hepsi, Hz. Peygamberden aktarlm sözlerdir.

Arif bu teehhüdü yaparken ya ilahi bir isim nedeniyle kabz [da-

ralma], heybet ve celal halinde bulunur veya ilahi bir isim nedeniyle

iinsiyet, cemal ve bast [açlma] halindedir; ya da, namazda kendisine

yükledii ibadetler nedeniyle zatmn karsnda murakabe ve huzur

halindedir. Böylece, namaznda nefsinin her bir gücünü, gerektii gibi

kullanr. Bunun yam sra, bedeninin her bir organn kendisine uygun

davranla namazda kullanr. Bu davran. Hakkn o organdan istedii

ve her organ ve gücüne kyasla namaz klarken bulunmas gereken

durutur. Böylece, ister heybet ister ünsiyet halinde bulunsun, organ

[veya gücü kendi iinde] kullanr. Hallerin en yetkini budur. Böylece

i, üç makamla snrlanmtr: Celal makam, cemal makam ve kemal

makam.

Arif, kemal diliyle teehhüt [tanklk] eder ki, söz konusu olan salik

için ilk teehhüttür. öyle der: ‘et-Tahyyâtü lillâhi.’ Bütün âlemler ve

ilahi nispetler içinde selam veren ve verilen herkesin selam Allah’a ait-

tir. Baka bir ifadeyle bunlar, her eyin hakikatini kendinde toplayan

kuatc Allah isminden doar. Alemdeki her selam (ve övgü), ilahi bir

hakikatle ilgilidir. nsan niyetiyle kalbini birletirdii gibi ‘selamlar’ sö-

züyle de bütün güçleriyle ilahi hakikatleri toplam olmaldr. Böyle

yapmayp selamnda sadece kendisi için eriat yaplm ve özel eriat

olmas bakmndan da kendisiyle snrland tek bir hakikati bulundu-

rursa (kendi övgü anlayyla snrlarsa), namazn yetkin bir ekilde

klm saylmaz. Sonra öyle der: ‘ez Zakiyyat lillâhi.’ Selamlar, temiz

eyler, iyilikleri söyleyene ulaan ilahi hakikatlerden meydana gelen ey-

ler Allah’a aittir. lahi hakikatler, isimlerinin verdii eye göre onlar var

etmitir.

Sonra öyle der: ‘Es-seiamu aleyke, eyyuhe’n-nebiyyü ve rah-

metullahi ve berekatühû (Selam senin üzerine olsun, ey Peygamber!
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Ayrca Allah’n rahmeti ve bereketleri de) !’ Burada belirlilik taks, bü-

tün cinsi içermek için deil, cins belirtmek için gelmitir. Böylece pey-

gambere verilen selam, tpk tahiyyat gibi, genellik ve kapsam bildirir.

Baka bir ifadeyle her türlü selam, senin üzerine olsun. Bu durum, ku-

lun mudakll ya da- secdesindeki herhangi bir durumu tarafndan

Rabbini müahededen ‘peygamberde Halik müahede’ye geçmesine

izin verir. Kul bu bilinçle peygamberin yanna geldiinde, karsnda

bulunan peygambere hitap ederek, onun ‘nebiliini’ dikkate alarak ken-

disine selam verir. Fakat ona resul olarak selam vermez. Çünkü pey-

gamber hakknda nebilik daha genel ve daha ereflidir. Çünkü nebiiik,

peygamberin kendisine özgü eylerle (özel vahiy) resul olmasn sala-

yacak ekilde ümmetine bildirmek zorunda olduu eyleri içerir. Böylc-

cc selamlamada ifade genellendi ve huzurda Allah’m peygamberine na-

sl hitap edilmesi gerektiini bildirmitir, ‘ey-yühe [ey]’, uzaklk bildiren

çarma edat olmakszn zikredilmitir. Bunun nedeni insann namazda

[peygambere] yakn olmasdr. Bu nedenle, ikinci tekil ahs zamiriyle

peygambere hitap etmitir.

Peygambere' selamdan sonra, ihsan ve zorunluluk rahmetlerini

içerdii için, Allah’m rahmetini eklemi. Rahmeti ise, peygamberi bu

makamda üzecek her eyden uzak tutmas yönünden Allah’a tamlama

yapmtr [Allah’n rahmeti] . Ardndan da, hüviyet zamirine izafe edilen

bereketler zikredildi. Bereketler, arttr. Hz. Peygambere ‘Rabbini!

Bilgimi artr
’364 demesi emredildi. Namaz klan, bu selamlamada Hz.

Peygambere sanki öyle der: ‘Allah'n selam ve Allah'a dair senin bilgi-

nin artmasn gerektiren rahmeti üzerine olsun. Bu bilgi Allah katandaki

en erefli haldir.’ Ayn ekildeki ‘tahiyyat’ ifadesiyle birlikte ‘ez-zakiyat

[zekât ve artla ilikili olarak temiz eyler]’ ifadesi yer ald. Böylecc

[zakiyyat’n kökü olan] zekât ve bereket arasnda uyum saland. Bu

nedenle Allah, birbirine bal olduklar, için,, bereket ve art zekâta, ya-

ni sadakalara yerletirdi. Sadaka, sahip olunan eyi elden çkarmaktr ki,

o da zekât demektir. [Verilenle bereket arasndaki ilikiye gelirsek] Var-

lk boluk kabul etmez. Allah, bir boluk olsa onu telafi eder ve sadaka

veren insann ellerini, keramet diyarnda (ahiret) bilgi vb. duyulur se-

vaplar ve iyiliklerle doldurur. nsann yapt eyin karlnda verilen

söz konusu iyiliklerin deeri takdir edilemez.



35° Fütûhât- Mekkiyye 3

Namaz klan insan öyle der: ‘Bize ve Allah’n salih kullarna selam

olsun!
5 Daha önce peygambere verdii gibi, bütün türleri içermesi yö-

nüyle kendisine ve hemcinslerine de selam verir. Allah öyle buyurur:

‘Evlere girerken kendinize selam veriniz:
5365 Namazdaki bir hale girmek,

büyüle bir binadaki odalara girmeye benzer. ‘Bu selam, Allah katndan

mübarek ve temiz bir selamdr. [Selamn Allah katndan olduunu söy-

lemekle] Allah, seni katndan kendine bu mübarek selam getiren bir el-

çi yapt. Selamn mübarek [berekedi] olmas, tertemiz iyilikleri fazlasy-

la içermesinden kaynaklanr. Bunlar ‘tertemiz’ diye niteledik, çünkü

onlar tadarak elde edilmi ve bu sayede namaz klan içii onlar temiz

bulmutur. Söz konusu eyler, ayn zamanda, Rahman’u nefesinden

yaylmalar bakmndan güzel kokulu eylerdir.

‘Selam üzerimize olsun’ derken namaz klan çoul zikredildi. Bu

durum, selamm özel bir ibadetle sorumlu bütün parçalarna ulatrma-

sna imkân verir. nsan, Hakkn katndan geldii için bedeninin parçala-

rna selam verir, çünkü Hak, kendisiyle konumak için onu çardn-
da namaz klan kendinden geçmi, bu nedenle ‘yasaklama’ tekbiri ge-

tirmiti. Bu tekbir, davet eden Haktan baka bir eye bakmaktan insan

alkoymutu. Bu nedenle insan, kendine çoul zamiriyle [bütün parça-

larn ifade ederek] selam verir.

[Meselenin baka bir yorumu udur] Bu kul, kalp evine girer ve Al-

lah Teala’nn bu konudaki ifadesini duymu olsa bile [Yerim, göüm
beni sdramad, mümin kulumun kalbi beni sdrd] Hakla oraya

yerlemi olmaktan tenzih eder. Çünkü Allah’n celali ve an, zatyla

yaratklar arasnda herhangi bir ilikinin olmamasn gerektirir. Kalbini

Allah’tan baka her eyden boalm görür. Hakka ise, selam verilmez.

Çünkü O [’nun ad], es-Selam’dr. Sahabe, teehhütte ‘Allah'a selam ol-

sun’ dediklerinde, bunu söylemeleri yasaklanm ve Hz. Peygamber ‘Al-

lah'a ‘selam olsn’ demeyin, çiinkü Allah Selamdr* demiti. [Baa dö-

nersek] Kul kalp evine girip orada kimseyi görmeyince, Hakk kalbi ta-

rafndan içerilmekten tenzih eder. Bu durumda, sadece yükümlü, âlem-

lerini [parçalarn] görebilir. Bu âlem ise, insann kendisinden bakas

deildir. Allah, kimsenin bulunmad bir eve girildiinde, insann ken-

disine selam vermesini emretmiti: ‘Evlere girdiinizde kendinize selam

veriniz.’
367

Kul, burada selam verirken Hakkn tercüman haline gelir.

Çünkü O, ‘Allah katndan bir selam olarak ...
,3AS buyurdu. Ayn ey ‘Allah
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kendisini öveni duydu’ ifadesinde yer alr. Kul, bu ifadeyi namazda an
yüce ve ‘isimleri mukaddes olan’ Haldun yerine söyler. Çünkü orada

girme veya çkma fiilinin kendisi adna meydana gelecei hiç kimse

yoktur. Bu nedenle selam, kuldandr ve yine kula dönüktür. Bu durum

selamn özel bir tecelli olduunu gösterir ki, böyle olmas zorunludur.

Namazda bu makamn ehli olmak istersen, bunlar anla!

Namaz klan, lafzn açkça zikretmeksizin selam ‘Allah'n salih kul-

larna’ verir. Selam göklerde ve yerde Allah’n bütün salih kullarna

ulasn diye, ‘salih’ kapsamllk bildiren belirlilik taksyla geldi. Namaz

klan, ‘salihler’ derken aklna dilde bilinenleri getirmez. Herkes salihtir

(iyi). Çünkü Allah ‘her ey O'nun övgüsünü tebih eder’"" buyurur. Öy-

leyse Rabbini tenzih eden her ey salihtir. Bu, iman ve keif bilgilerin-

den biridir. Böylece çii, kendisine uygun ve yatkn yaratldklar ilerde

kullanlan [bütün] ‘salhleri’ kasteder. Herkesin yatkn olduu i ise,

tebih etmekten baka bir ey deildir. Çünkü Allah, onlarn bu nitelie

sahip olduunu bildirdi. Öyleyse bu ayet, kâfir ya da mümin herkesin

organlarn kapsar. ‘Fakat insanlarn çou bilmez ” 70 Çünkü onlar duymaz

ve görmez. Bu nedenle namaz klan kii, [salihlere selam verirken] ‘se-

lam’ sözünü yinelememi ve dikkat çekmek için balaç edatyla yetin-

mitir. Çünkü, zorunluluk yoluyla ya da zorunluluk olmakszn selam

hak eden herkes bu selama dahildir. Böylece Allah, kullarna olan mer-

hametinin gerei, selam hak edenlerle etmeyenler aynmasm diye [ifa-

deyi] örttü. Allah ‘örten ve merhamet edendir.”
71

Namaz klan, kendisine verdii, selam peygambere verdii selama

balamayp onu müstakil cümle yapt. Çünkü nebilik, yani yasa koyucu

nebilik ‘uyulma’ özelliinden farkl baka bir tavrdr. Kendisine verdii

selam peygambere verdii selama balasayd, hiç kukusuz ortaklk

bildiren balaç nedeniyle [Vav harfi, ve balac], nebilik halamndan da

kendisine selam vermi olurdu. Halbuki nebilik kaps, tpk risalet ka :

pisi gibi, kapaldr. Burada kastettiim, yasa koyucu nebiliktir. Geride,

kyamet gününe kadar sürecek [peygambere] varislik, kald. Hz. Pey-

gamber öyle buyurur: ‘Risalet ve nebilik kesilmitir. Benden sonra ne

resul ne de nebi vardr.’ Bu ifadeyle, bizimle,peygamberler arasnda bu

makamda hiçbir iliki olmadn tespit etmitir. Öte yandan Hz. Pey-

gamber kesin olarak ilk peygamber iken, sonunculuu ise kesin olmak-

szn gerçeklemitir. Böylece peygamber, ikinci selamla aradaki balaç
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ile Allah’n salih kullarnn içine girer. Çünkü Hz. Peygamber’in her

bakmndan salihlerin arasnda bulunduu kesindir. Öyleyse Peygam-

ber, bizim layk olmadmz bir mertebede bulunur. Bu nedenle, ken-

dimize selam verirken peygambere verdiimiz selama balamadan ba-

msz cümle kurduk.

Hz. Peygamberin teehhüdünde bizim söylediimiz gibi kendisine

C

es-Selamu aleyke eyyühe’n-nebiyyü’ deyip demediiyle ilgili bir rivayet

bilmiyoruz. Bu lafz m söylüyordu? Yoksa Hz. sa'nn cdoduum gün,

öldüüm gün, diriltilecem in hana selam olsun’*
72
ifadesindeki -gibi baka

bir lafzm m söylüyordu? Ya da, bunlarn hiç birini söylemeyip bizim

söylediimiz ‘selam bize ve Allah’n salih kullarnn üzerine olsun’ de-

mekle mi yetiniyordu? Bilemiyoruz.

Hz. Peygamber, bize söylemeyi öretdi eyi söylüyor idiyse, bu-

nun iki yorumu vardr. Birincisi, peygambere selam verenin gerçekte

Hak olmasdr. Peygamber ise, O’nun tercüman ve vekilidir. Benzer

bir durum, ‘Allah kendisini öveni duydu’ ifadesinde geçmiti. kinci yo-

ruma göre Peygamber, peygamberlik makamndan baka bir makamda

bulunup yerletii makamdan peygamber olarak kendisine hitap etmi-

tir. Böylece bulunduu makamn diliyle, yani kendisini orada hazr bu-

lundurarak, tpk bir yabanc gibi öyle der: ‘Ey peygamber! Selam se-

nin üzerine olsun.’

Sonra öyle der: ‘Allah’tan baka ilah olmadna ve Muhammed’in

O’nun kulu ve peygamberi olduuna tanklk ederim.’ ehâdetin anlam

daha önce ilk teehhütte açklanmt. Buradaki birleme, genel olarak

namaz amelinin, özelde ise namaz klan her insann tüm hallerinin ge-

rei olan eyin birlenmesidir. Çünkü namaz klanlarn namazdaki halle-

ri, hiç kukusuz, her bakmdan farkldr. Bu farkllk hükümler yönün-

den olabilecei gibi makamlar ve zevkler yönünden de olabilir. Hü-

kümler yönünden farkllk, sözgelimi Hanefî mezhebindeki bir insann

namaznn baz hükümlerde Maliki ve afiî mezhebindeki kiinin na-

mazndan farklldr. Makamlar yönünden farkllk, sözgelimi, tevek-

kül edenin namaznn zühd sahibinin namazndan farkl olmasdr.

Zevkler bakmndan farkllk, rza makamndaki bir insann namaznn

ükür makamndaki bir insann namazndan, sahv [ayklk] halindeki bir

insann namaznn tatmaya bal [bilgi edinme] yolunda sekr [sarho-
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luk] halindeki bir insann namazndan farkl olmasdr. Sahv ve rza,

[tatmayla elde edilen] zevk ilmilerindendir.

Namaz klan, Allah’a kulluk ile peygamberlik hakkndaki tankl
birleme tanklna balamtr. Bunun amac, peygambere itaat edenin

Allah’a itaat etmi olduunu bildirmektir. Çünkü Peygamber ‘arzusun-

dan konumaz’ ve ‘ona düen sadece teblidir.’ Tebli, [bir haberi] bil-

direnden bildirilene ulatrann durumudur. Bu atf ve ortaklk, ilahi

yaknla imkân verir. Bu yaknlk, Allah’a kulluu içermesi nedeniyle

[kulun ya da kölenin] efendiye yaknlk iken ve [o zamirinin temsil etti-

i] hüviyete izafe edilen peygamberliin [O’nun peygamberi ifadesi]

zikredilmesi nedeniyle de peygamber gönderene olan yaknlktr. Bu

[zamirin iaret ettii] hüviyet, peygamber gönderilenler için bilinmez

olduu gibi Cebrail’in Rabbinin katndan peygamberlii kendisine ge-

tirmesi bakmndan peygamber için de bilinmezdir. Öyleyse o, bizden

peygamber gönderene dönük en yakn badr. Allah’n peygamberi

peygamberlii Cebrail’den kendi kendine deil, Rabbi sayesinde ald
gibi arifler dc âlemdeki eylerin dilleri ve hareketleri sayesinde Rable-

rinden gelen eyleri böyle alr. Baka bir ifadeyle onlar da nefislerinin

araclyla deil, Rableri vastasyla alr. Çünkü kendisinde Rabbini gö-

ren kimse, hiç kukusuz ki, bakasnda da O’nu görür. Nitekim Allah

ehli tevekkül sahibi hakknda öyle der: ‘Kendisi hakknda tevekkül

edebilen kimse, bakas hakknda da tevekkül edebilir.’

Burada ‘kendi kendine deil, Rabbi sayesinde almtr’ dedik. Bir

insan, Rabbinin emrini ve vahyim Rabbi olmakszn kendi bana al-

sayd, hiç kukusuz, bulunduu yerde Cebrail’in nurlarnn parltlarn-

dan yanard. Baknz! Allah ilahi güçle kendisini desteklemesine ramen

Hz. Peygamber ei Hatice’nin evine gelip korkarak ve titreyerek nasl

da ‘Beni örtün, beni örtün, beni örtün’ diyordu? Bunun nedeni, sesleri

duyulacak ekilde eklemlerinin titremesi ve ruhsal nurun onun zatnn

bütün noktalarna yaylm olmasyd.

Namaz klan kii, bu atf yaptnda tankla Muhammed ismiyle

balar. Bunun nedeni, bu ismin bütün övgüleri içermi olmasdr. Baka
bir ifadeyle peygamber, bu övgüler sayesinde ortaklk bildiren edatla

[Allah’a] atf yaplmasn hak etmitir. Sonra, ‘Allah'n kulu’ demi ve

onu özel kulluuyla zikretmitir. Buradan, peygamberin Allah’tan baka
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hiçbir eye baml olmad [mutlak hür] ve Allah’a kulluunun ise,

saf-halis olduu anlalr. Hiçbir varlk, onun üzerinde bir etkiye sahip

deildir. Sonra peygamberlii, bir yandan kullua atfederken baka bir

yönden hüviyet zamirini kullanarak Allah’a atfetmitir. Böylece pey-

gamberin kullukta iki ayrcal ortaya çkt. Bunlar nebilik ve resullük-

tür. Burada nebilii deil risaleti zikretmitir. Çünkü nebilik, resul ol-

may da içerir. Yalnz nebilii zikretseydi, Hz. Peygambere resullüün

de tahsis edildiini belirtmemiz gerekirdi. Bu nedenle, özel niteliklerini

örenmemiz için, resullüün de zikredilmesi gerekirdi. Bu sayede Hz.

Peygamber ile, nebiyken resülük derecesine sahip olmayan Allah'n

kullarn ayrt edebiliriz. te kemal diliyle (en yetkin) teehhiid budur.

Cemal diliyle teehhüt (Allah’n cemal özelliinin göründüü), da-

ha önce zikrettiimiz Abdullah b. Mesud’un teehhüdüdür. Bu da, baz

özel ifadelerin dnda, zikrettiimize benzer. Özel ifadeler ise, bu ma-

kam sahibinin
£
es-salavat ve't-tayyibat

5

demesidir. Böylece, [Allah söz

konusu olunca] rahmetle ilgili olduu gibi [dier varlklarda ise] da ve

benzeri halleri genel anlamda içeren salavat [merhamet, dua] kelimesini

zikretti. Bunlarn hepsi duadr. ‘Allah ve melekleri size salât [merhamet ve

istifar] eder.’’
373 Ardndan ‘tayyibat’ niteleme tarzyla salavat kelimesine

atfedildi. Binaenaleyh bunlar (tayyibat), ‘salavat’ kelimesinin kendisine

atfedildii kimsenin [Hak] niteliidir. Allah onlar vastasyla herhangi

bir kimseyi memnun eder.

Teehhütte kulluk Allah’a, deil, hüviyete izafe edilerek Hz. Pey-

gamberin baka bir ayrcal belirtildi. Bu makam, Hz. Peygamber

için kymetli bir makamdr. Çünkü bu ifade, peygamberin Rabbine za-

tnn hak ettii özellikler yönünden baktn bildirir. Söz konusu zat,

bilgice kuatiamaz. Daha doru bir ifadeyle, olumlu niteliklerle kesin-

likle bilinemez. Olumlu nitelik [bu yönüyle Allah hakknda] bir tanedir

-iki deil-. Çünkü Allah’n zatnda [hiçbir ekilde bileik olmad için]

ayrc özellik (fasl) söz konusu olamaz. Bu nedenle de, Allah ile yara-

tklar arasnda hiçbir iliki yoktur.
c

Benzeri olmayann’17*
bir eye ben-

zemesi ya da bir eyin O’na benzemesi nasl mümkün olabilir id? Bu te-

ehhüt, ilk teehhütten [kemal teehhüdü] farkldr. Birincide kulluk

hüviyete deil, Allah’a izafe edilmiti [O’nun kulu yerine, Allah'n ku-

lu]. Birinci, teehhüt, Allah’a mümkünün talep ettii ve Hakka yarar
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yönden bakmakt vc o, bn Mesud’un [cemal diliyle yaplan] teehhü-

dünden aadadr.

Bir de ceH diliyle teehhüt vardr. Celal diliyle teehhüt, ilk iki te-

ehhüdün içeriine ‘tahiyyat’ kelimesini ‘mübarek’ kelimesiyle nitele-

menin eklenmesinden ibarettir. Anlam, beraberinde berekederin bu-

lunduu ‘tahiyyat [selamlar]’ demektir. ‘Zakivat’ ise düürülmütür. Ni-

tekim bn Mesud da onu düürmütür. Çünkü o lcisi [ilk lci teehhü-

dün sözlerini aktaran bn Mesud ve bn Abbas] arttaki ortakl gö-

zetmi, Hz.ömcr ise, bereketle ortak olmasn salayan art anlamn

içermesinin yan sra, zekâtn [zekât, arnmlk] içerdii nezihlii ve

arnml dikkate almtr. Bu nedenle ‘zakiyat’ kelimesiyle yetinmitir.

ekilci bilginlerin bir ksm, teehhütte ‘zakiyat’ kelimesinin bulunmas-

n reddetmitir. Onlar, zevk ilimleri hakknda bilgisi olmayan vc Allah

peygamberinin hitabnn farkl balamlarn bilmeyenlerdir.

Bu ‘celal’ diliyle söylenen teehhütte, ‘tahivat’ nitelerken balaç

harfi gelmemi ve belirsiz olarak ‘selam’ zikredildi. Bu, bn Abbas’m te-

ehhüdüdür. Çünkü o, namaz klan herkesin özel halini gözetmitir.

Çünkü Allah’n isimleri, tpk mümkünler gibi, sonsuzdur ve her müm-
künün bir nitelii ve özellii vardr. Dolaysyla, her mümkünün Al-

lah’tan kendisine özgü bir ismi vardr. Bir mümkünün dierlerinden

farkllamasn salayan özellik, o isimden kendisine tahsis edilmitir.

Bu konu, Allah ehlinin bildii en kymetli bilgilerden biridir. Söz konu-

su bilgi Hz. Peygamberin ‘Allah'm! Kendini isimlendirdiin ya da ya-

ratklarndan birine örettiin ya da gaybnn ilminde kendine ayrdn
isimlerini bilmeyi senden istiyorum’ hadisinde yer alr. Allah’n says

belli isimleri, doksan dokuzdur. Bunlar tam olarak belirleyen güvenilir

bir rivayet gelmedii gibi Hz. Peygamber’in de ‘onlar unlardr5 dedii

de aktarlmamtr.

.
bn Abbas ‘selam’ belirsiz zikretmitir, bunun yegâne gayesi, na-

maz klan herkesin kendisine [tecelli özel niteliini] veren isimden [bil-

gisini] alp o isim yönünden Hakka münacat etmesidir. Söz konusu

isim [gerçekte] bizim dilimizle Allah’n peygamberine, bize ve Allah’n

iyi kullarna selam verendir. Bu teehhüdün baka bir ayrc özellii ise,

ehâdet [tanklk] lafznn tekrarlanmamasdr. Bu nedenle ehâdeti b-

rakm ve Hz. Peygamberin [Allah’n] kulu ve peygamberi olduuna
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yeni bir ehadet zikrederek tanklk etmemitir. Bunun yerine, tevhit

hakkndaki tankl yeni bir tankl geçersiz yapm, içerdii ortaklk

gücü nedeniyle
£
ve’ balacyla yetinmitir. Bu durum, ‘Allah kendisinden

baka ilah olmadna tanklk eder ve melekler ile ilim sahipleri de
n7i

ayeti-

ne benzer. Burada Allah, tanklk fiilini yeniden zikretmeyerek melekleri

ve bilgi sahiplerini ereflendirmitir. Bununla birlikte
cO'ndan baka

ilah yoktur’ ifadesiyle söz konusu kimselerin tankln kendi tankl-

ndan ayrmtr. Namaz klan ise, resullük kendisini içerdii için, kul-

luk lafzm düürdü.

FASIL-VASIL

Teehhütte Peygambere Salât ü Seam Getirmek

Bilginler, teehhütte peygambere salât getirmek hususunda görü

ayrlna dümütür. Baz bilginler, farz olduunu söylemitir ki, ben

de o görüteyim. Baz bilginler ise, farz olmadn söylemitir. Teeh-

hütte emredilen ve dört eyden Allah’a snmay içeren ifadenin gerek-

lilii hakknda da görü ayrlna düülmütür. Bunlar, namaz klann

‘kabir azabndan, cehennem azabndan, Deccal fitnesinden, ölülerin ve

dirilerin fitnesinden’ Allah’a snmasdr. Baz bilginler, bunu farz ka-

bul ederken bazlar farz olabileceini reddetmitir. Ben farz olduu gö-

rüündeyim. eriat onlardan snmay emretmeseydi bile, hiç kuku-

suz, Allah’n peygamberine uymak daha doru olurdu. Çünkü bu du-

rumda snmak, ‘
Allah'n peygamberinde sizin için güzel örnek vardr’376

ayetinde geçtii üzere peygamber onu yapt için gerekli olurdu. Hz.

Peygamber de, ‘benim namaz kldm gördüünüz gibi namaz klri

buyurdu. Hele bir dc ümmetine yapmay emrettii bir i fiiline eklen-

diinde durum nasl olur?

Namazda ve baka durumlarda peygambere salât ü selam getirmek,

namaz klan kulun Hz. Muhammed’e gyabnda dua etmesi demektir.

Güvenilir bir rivayette ‘Gyabnda kardeine dua eden kimseye bir me-

lek ‘bir kat da sana’ diye dua eder’ buyrulur. Baka bir rivayette ise ‘sa-

na da iki kata!’ denilir. Allah’n peygamberi gyabnda dua etmeyi em-

rettii gibi Allah da ‘Ey iman edenler! Peygambere salât ve selam getirin
7377
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ayetinde bunu emretmitir. Bu emrin hedefi, melein duas nedeniyle

ümmeti içinden peygambere dua edenlere bu iyiliin dönmesini sala-

maktr. Allah
1
ona selam verin”78

ayetiyle peygambere selam vermeyi

emretmi, mastar zikrederek [teslîmâ] emri pekitirmitir. Bununla te-

ehhütte zikredilen selam kastedilebilecei gibi salât’tan sonraki selamn

kastedilmesi de mümkündür. Bu yoruma göre, salât getirdikten sonra

peygambere selan vermek emredildi. Namazda peygambere salât ve se-

lam getirmeyi zorunlu görenler, bu yoruma dayanr.

[Dört skntdan Allah’a snmayla ilgili ksma gelirsek] ‘Kabir

azabndan snmak’ zikredildi, çünkü kabir, ahiretin ilk duradr.

Namaz klan kii, teehhüt esnasnda, kabrine koyduu ilk admnda
Rabbinin azabnn kendisini karlamasn ister. ‘Cehennem azabndan

snmak’ ise, uzaklktan snmak demektir. Çünkü cehennem, derin

kuyu demektir. Namaz klan, yaknlk halinde olduu gibi ayn zaman-

da bu yaknlk halinden ayrlmaya da yakndr. [Böyle dua ederek] Na-

maz klan kii, bu yaknlk halinden ayrbp Allah’tan uzaklatran baka

bir hale dümekten Allah’a snr ve onun yerine Allah’a yaklatran

baka bir hal ister.

‘Deccal fitnesinden snmak’ ise, Deccal’in ilahlik iddiasn kant-

lamak ve insan artmak için adeti aan bir takm durumlar gösterme-

sinden kaynaklanr. Bunlara örnek olarak ölüleri diriltmek gibi rivayet-

lerde yer alan bir takm fiilleri verebiliriz. Deccal, bunlar iddiasnn

doruluuna kant yapar. Bu konu oldukça problemlidir. Çünkü Dec-

cal’in olaan üstü olaylar göstermesi, kelamciarn peygamberlik bilgisi

haklcndaki kabullerini zedeler. Böylece bu fitne sayesinde onlarn orta-

ya koyduu kantlar geçersizleir. Kullarn mutluluunu salayan kanta

zarar veren bir fitneden daha büyük bir fitne olabilir mi? Allah, bizi ke-

if ve vücûd ehlinden eylesin! Bizim için iki taraf, akledilir ve görülen

yönleri birletirsin!

‘Ölümün ve yaamn fitnesi’ zikredildi. Dirilerin fitnesi, Deccal fit-

nesi ile inam mutluunun bulunduu dininden kukuya düüren her

eydir. Ölüm fitnesinin bir ksm, can çekime halinde meydana gelir.

Örnek olarak, kiiye daha önce ölmü atalar, akrabalar ve kardelerinin

biçiminde gelip ‘Yahudi ya da Hristiyan ya da Mecusi ya da Muattl

olarak öl’ diyen eytanlar görmeyi verebiliriz. Böylece eytanlar, kii ile
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slâm arasna girerler. Ölüm fitnesinin baka bir yönü ise, kabirdeki su-

al esnasnda meydana gelir. Bu fitne ise, melein ‘bu adam hakknda ne

dersin?’ deyip peygamberi gösterdiinde gerçekleir.

Ölü, melein peygambere saygl davranmadn görür. Melein
bu davran, dürüst iman sahibi müminin kâfir ve kukucudan ayr-

masn salayan bir snamadr. Mümin ‘o Allah'n peygamberi Mu-
hammed’dir, bize kant ve hidayetle elçi olarak geldi, biz de kendisine

inandk ve onu doruladk’ der. Münafk ve kukucu -d kukucu, pey-

gamberin Allah katindan gelen bir elçi olduunda kuku duyar ve onu

ruhsal güçlerden biri sayar- melein ‘bu adam hakknda ne dersin’ deyip

‘Allah'n peygamberi hakknda ne dersin?’ demedii için peygambere

sayg göstermediini görür. Bunun üzerine kukucu öyle der: ‘Bu

adamn peygamberliinde iddia ettii derecesi olsayd, melek ona bu

•ekilde iaret etmezdi.’ Ardndan, ‘Bilemiyorum, insanlarn bir ey de-

diklerini duymutum, ben de onlarn söylediini söyledim’ der. Bundan

dolay ise, hiç tahayyül etmedii büyük bir bedbahtlk yaar. Ölüm ve

kabrin fitnesi budur, bunu bilmelisin!

Teehhüt konusu, yaklak olarak vc özetle tamamland.

FASIL-VASIL

Namazda Selam Vermek

Bilginler, namazdan [sonra] selam vermenin gereklilii hakknda

görü ayrlna dümütür. Baz bilginler vacip olduunu söylemitir

ki, bende bu görüteyim. Baz bilginler ise, namazdan sonraki selamn

vacip olmadn iddia etmitir. Vacip olduunu kabul edenler, bu ko-

nuda görü ayrlna dümütür. Baz bilginler, cemaatle ya da yalnz

klndnda bir selamn vacip olduunu kabul etmi, baz bilginler iki,

baz bilginler imamn tek, cemaatin iki selam vermesini vacip saymtr.

Bu görü sahibinin öyle dedii aktarlr: ‘Cemaat üç kez selam verir:

Birincisi namaz bozmak, kincisi imama, üçüncüsü ise sanda bulunan

kimseyedir.’
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Burada [selam saysn] snrlama ve engelleme itibariyle esas alna-

cak bir nas yoksa, teorik düünce üç selama dördüncü bir selam ekle-

meyi gerektirir. Bu dördüncü selam, solunda biri varsa cemaat için ge-

reklidir. mamn ise, iki ya da üç selam vermesi gerekir. Birincisi nama-

z bozmak, dier ikisi ise sanda ve solunda bulunan insanlar içindir.

Solunda kimse yoksa, iki selam verir. Birincisini namaz bozmak için,

kincisini ise, sandaki insana verir. Hz. Peygamber, rivayete göre, iki

kez selam verirdi. Hadiste, namazdan çkmann selam vermeyle olabile-

ceini belirten bir ifade yoktur.

Bilmelisin ki: Namaz klann selam vermesi, namazda Rabbiyle

karlkl konuup Allah’tan baka her varlktan ve yanndakilerden ha-

bersiz kalmas durumunda geçerli olabilir. Namazdan çkp o halden,

varlklar ve cemaati görme haline geçmek isteyince, onlara selam verir.

Bu selam, namaz esnasnda kendilerinden uzaklat için, yanlarna

dönen kimsenin verdii selamdr. Namaz klan kii, namaznda varlklar

ve -cemaatle klyorsa- cemaatle olmay sürdürmüse, bu haldeki bir in-

san nasl selam verebilir ki? Çünkü onlardan ayrlm deildir ki! Böyle

bir insan, namazda selam vermesiyle Allah’n katnda olduu izlenimini

yermekten utanmaz m?

Arifin namazdaki selam ise, bir halden baka bir hale intikal etmesi

vc geçmesinden kaynaklanr. Bü nedenle iki selam verir: Birincisi ayrl-

d, kincisi geldii kimseye dönüktür. Ancak namaz klarken Allah ka-

tnda olduu içi yanna gittii kimseye selam vermez. Çünkü Allah es-

Selam’dr. Dolaysyla O’na selam verilmez.

FASIL-VASIL

Bam Rtikûdan Kaldran Ne Der

En yetkin dualar içeren [ifadeyi söyleyen] arif, ban rükûdan kal-

drdnda Rabbinin yerine ve O’ndan aktararak
c
Allah kendisini öveni

duydu’ der. Bu ifade, Rabbinin ifadesidir. Ardndan susar. Sonra kendi-

sine dönerek öyle der: ‘Allah'm! Rabbimiz, övgü sana aittir.’ Böyle

demesinin nedeni, Hz. Peygamber’den gelen sahih bir hadiste öyle
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denmi olmasdr: ‘mam, ‘Allah kendisini öveni duydu’ dediinde, sz

de ‘Allah'm, Rabbimiz! Övgü sana aittir’ deyiniz. Çünkü Allah, kulu-

nun diliyle ‘Allah kendisini öveni duymutur’ demitir.’ Bu nedenle yal-

nz namaz klan insann rükûda söyledii ‘Allah kendisini öveni duy-

mutur’ ifadesiyle ‘Allah'm, Rabbimiz, övgü sana aittir’ ifadesini ayra-

cak ekilde belli bir süre durmas müstehaptr. fadenin tamam öyle-

dir: ‘Gökleri, yeri ve bunlarn arasn ve dilediin her eyi dolduran öv-

gü sana aittir. Sen övgü ve yüceltmeye layksn. Kulun söyledii doru-

dur. Hepimiz de senin kulunuz. Verdiini engelleyecek, mahrum brak-

tna ise verecek yoktur. [Bir ey verip vermemek konusunda] Çalan

kimsenin gayreti senin karnda faydaszdr.’

Namaz klan yalnz klyorsa veya cemaat (imama uyan) ise, rükû-

dayken üç kere ‘Yüce Rabbimi tenzih ederim’ der. imamlk yapyorsa,

arkasmdakilerin kendisine yetimesi için be kez söyler. Bunun ardn-

dan ise öyle der: ‘Allah'm! Senin için rükû ettim, sana inandm ve sa-

na teslim oldum. Kulam, gözüm, kemiklerim ve sinirlerim sana bo-

yun eer.’ Daha önce, rükû ettiinde kulun ayakta olmak ile secde ara-

snda ara bir durumda bulunduunu belirtmitim. Arif ise, daha önce

belirttiimiz gibi Rabbini tebih ettikten sonra öyle der:

‘Allah'm! Senin için rükû ettim.’ Senin izzetin ve büyüklükteki yü-

celiin nedeniyle, seni yüceltmek için sana boyun edim. Söyle devam

eder: ‘Ve sadece sana yaraan kaim klma [bakasn var etme, bilfiil

varlk verme] özelliin nedeniyle [boyun edim]. Çünkü senin önünde

ayakta durduumda, srf ‘Allah için ayaa kalkn’*79 dediin emrine ba-

lanmak için ayakta durdum. Bu nedenle ayaa kalktm. Ayaktayken

belki aklma ‘kendim için’ ayaa kalktm eklindeki bir düünce gelir di-

ye, rükûya vardm. Önünde rükû ederek, senin için rükû ettiimi ye sa-

na inandm itiraf ederim.’ Bunun anlam udur: Kendi gücüm ve

kuvvetim sayesinde deil, sen sebep olduun için, yani senin yardmnla

tasdik ettim. Senden baka kimse, güç ve kuvvet sahibi deildir. Çünkü

iman mahalli kalpler, senin elindedir. ‘Sana teslim oldum.’ Boyun e-

memin nedeni, sensin. Sen olmasaydn, senin karnda ibadederimde

halden hale girmezdim. Çünkü, söz ve davran olarak bu ibadeti pey-

gamberinin diliyle bize farz klan sensin. O da, bu emir üzerine namaz

kld ve bunu zikretti. Sonra bize emredip öyle dedi: ‘Benim namaz

kldm gördüünüz gibi namaz kln.’ Sen ise,
‘Peygamber, arzu -
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sundan konumaz™0 buyurdun. Böylecc peygamberin bize emretmek zo-

runda olduunu anladk. Gerçekte ise, emir ona deil, sana aittir. Çün-

kü sen ‘Peygambere itaat eden Allah'a itaat etmitir
’m buyurdun.

Sora öyle der: Kendi sözünle seninle konuurken bana söylettirdi-

in sözde ‘kulam sana boyun edi.’ Sonra balaçla ‘gözüm’ der ve

onu da kulaa balar. Burada söz konusu olan sadece huudur [korkuy-

la boun emek]. Namaz klan, adeta öyle der: Gözüm, utanarak se-

nin karnda eilir. Senin önünde rükû ederken beni gördüünü biliyo-

rum. Çinkli, sen benim kblemdesin. Nitekim peygamberin bunu bana

böyle bildirdi. Bu nedenle, namazmda ‘sanki -seni kendinle, Rabbiml-

görüyormu gibi’ görülür yapmam emretti. Aklmdan seni gördüümü

tahayyül etsem bile, senin beni gördüünü inkar edemem. Öyleyse,

utanmamn yegâne sebebi, seni görmem deil, senin beni gördüünü

bilmemdir. Çünkü ‘göklerde ve yerde hiçbir ey senin bilginden gizli

kalmaz.’ Ey gözlerin göremedii ‘gözleri gören!’

Arif öyle ekler: ‘Özüm (beyin), kemiklerim ve sinirlerim de [senin

karmda boyun eer].’ Çünkü sen, bütün bu zikrettiklerime varlmn
ayakta durmasn ve bedenimin direncini salayan bir güç yerletirdin.

Nefsim, bu yükümlü bedenin varln sürdürmesi için gerekli bu güç-

lerle kendisine emrettiin eyi elde eder. Nefse emrettiin ise, seni bil-

mektir. Senin karmda boyun een özüm, sinirlerim ve kemiklerim seni

bilmeye sebep olduklar için bunu algladklarnda kendini beenme ve

böbürlenme duygusuna kaplabilirler. Bu nedenle, her birinin güç ve

sebeplilikte kudret sahibi olmaktan soyutlanp sana boyun emeleri zo-

runludur. Çünkü bilgilerimi kazanmam için varlnm ayakta durmas-

n salayan ve sürdüren [o güçler deil] serisin!

Arif rükûdan bam kaldrdnda, Rabbinin yerine ve Rabbinin

sözünü kendisine duyurarak öyle der: ‘Allah kendisini öveni duydu.’

Duyulan ey, kulun rükûda ‘Yüce Rabbimi tenzih ederim!’ demesidir.

Bunun yan sra Allah, namazn bandan itibaren küun yapa bütün

övgü ve metihleri iitmitir. Sonra, Rabbiyle olduu hakkndaki bilin-

ciyle, Rabbiyle Rabbine döner. Bunun anlam, güç ve kuvvetinde Rab-

binin kendisini desteklemesidir. öyle der: ‘Allah'm, Rabbimiz!’ Bura-

da, nida edatn [ey] düürür. Çünkü namaz klan, yaknlk halindedir.

Nida ise, uzakla imkân verir ve [çaran] çarlan [ikiliini] sürdürür.

Bu ise, Rabbine yönelik cevabnda kendisinin [fark halinde] varln
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sürdürmesinden kaynaklanr. öyle der: ‘Övgü sana aittir.’ Özü gerei

tam övgü, sana ait olduu gibi senden [senin gücünle] meydana gelir.

Senden baka öven ve övülen olmad gibi âlemde bütün öven ve övü-

lenlerin sonuçlar da sana döner. ‘Gökler, yer ve bu ikisinin aras ile di-

lediin yerleri dolduracak kadar’ ifadesinin anlam budur.

Arif öyle der: Yüksek ve aa âlemde [gökler ve yer], bu ikisinin

arasnda ve imkân âleminde bulunup var ettiin ya da yoklukta ‘sabit

hakikat’ olarak braktn varlk ve belirlenim olarak bilinen her parça,

hakikati, biriciklisi ve az ya da çok bakasyla ortakl (cem’) yönünden

sana ait bir övgüye sahiptir, Ben, her eyin ve öven herkesin diliyle, sa-

na ve bakasna ait övgüyle seni överim. Bu diller ile Allah’ öven kii,

diledii bütün ilahi tecellileri vc bileik yaps ve doas nedeniyle de

duyulur ücretleri elde eder. Çünkü o, Allah’ diliyle ve kalbiyle, zahirî

ve bâtnî olarak övmütür.

‘Kulun söyledii en doru söz udur.’ Pek çok benzeri olan benim

gibi bir kulun -ki hepimiz kuluz- senin gibi bir efendiye -ki benzerin

yoktur- söyleyecei ey unu gerektirir. Ben, benzerlerimin -ki onlar var

olan ve olmayanyla bütün mümkünlerdir- vekiliyim. Onlarn bir ks-

m, kendi bilgisinde bir bilinçle seninle konuurken bir ksm farknda

olmakszn kendiliiyle konuur. Ben seni överken onlarn hepsinin ve-

kiliyim. Çünkü ben, bana ihsan ettiin bilgiyle seni biliyorum. Onlar

ise, senin anna yaraan eyi bilmezler. ‘Senin verdiini engelleyen yok-

tur.’ Kast edilen, özel bir tecelliyi ve özel bügüer kabul edecek istidat;

tr. ‘Vermediini ise verecek yoktur.’ Genel bir istidat vermediinde ise,

senin vermediini verebilecek herhangi bir efendi yoktur. ‘Çalan kim-

senin gayreti, senin karnda yarar salamaz.’ Baka bir ifadeyle bir hü-

kümdar gibi makam, imkân, mal ve -gerçekte deilse de kendi bilgi-

sine göre- bakasna etkisi olduunu düünen hiç kimseye bu durumu,

perde ortadan kalktnda kyamet günü bir yarar salamaz.

FASIL-VASIL

Namazda Secdeler

Kul secde edip daha önce belirttiimiz gibi ‘en yüce Rabbini’ te-

bih ettikten sonra, secdesinde öyle der: ‘Allah'm! Senin için secde et-
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tim, sana inandm, sana teslim oldum, senin yarattn yüzüm secde et-

ti, gözüm ve kulam parçaland, ‘Yaratanlarn en güzeli Allah münez-

zehtir’. Allah'm! Kalbimde bir nur yarat, kulamda bir nur yarat, gö-

zümde bir nur yarat, samda bir nur yarat, solumda bir nur yarat,

önümde bir nur yarat, arkamda bir nur yarat, üstümde bir nur yarat, al-

tmda bir nur yarat ve benim için bir nur yarat! Beni nur yap.’

Arif öyle der: ‘Yüzüm secde etti.’ Yani, hakikatim secde etti. Bir

eyin yüzü, o eyin hakikatidir. ‘Kendisini yaratana.’ Yani, el-Müdebbir

isminden onu takdir edip el-Kadir, el-Bari, el-Musavvir isimlerinden

var edene secde etti. Kula da ‘kün [ol]’ ifadesini duymas ve önce söz

alnmas, ardndan yükümlülük nedeniyle ‘parçaland.’ Göz ise, görülen-

lerden [görünmeye] geçmek için alglad eyler nedeniyle parçaland.

Bu durum, bu yaratl ve benzeri eyler hakkndadr. Nitekim Allah

gökleri ve yeri yaratm, ayrsnlar diye dürülmü iken onlar parçala-

mtr. Böylece yaratmann gerçekleebilmesi için etki eden vc edilen

ortaya çkar.
1Düünen bir topluluk için

,m ayeti geçerli olsun diye hakikat-

leri ispat eden [bir ifade olarak], ‘Yaratanlarn en güzeli olan Allah mü-

nezzehtir.’

Ardndan, her organndaki nür ile ‘göklerin ve yerin nuruna’ dua

eder. Allah o nuru ‘kandillikteki lambaya’ benzetti. Lamba orada duru-

luu ifade eder ki, arzulardan uzak durmak demektir. Kendi teorik dü-

ünceleriyle onun hakknda söz söyleyenlerin görüleri, ya ile tutuan

ve yaknlamayla aydnlatan -ki bu aacn yardmdr- bu lambaya ula-

amaz. Aaç, ‘ne doulu ne batl’ olarak itidalde yardm edendir. Aaç,

genilik bakmndan douya sapp bilgice ihata edilemeyecei gibi bat-

ya sapp mertebesi de bilenir hale gelmez. ‘Nur üstüne nurdur.’ Baka
bir ifadeyle, varlk üstüne varlk, muhtaç varlk üstüned varlktr.

Secde eden kii, bütün organlarna nuru yerletirmesini Allah’tan

ister. [Karanl] Ürküten ve kaçrtan ey, nurdur. Her organ, Allah’n

onda yaratt güç nedeniyle bir iddia tar. Allah, bu gücü o organda

meydana getirmiken onu da bu güce sahip yaratmtr. Allah’n pey-

gamberi bu durumu bildii için, Allah’n kendisine her iddia sahibinin

iddiasnm karanln yok edecek bir bilgi ve rehberlik vermesi için dua

etti. Duann konusu budur.

Secde edenin son söyledii ey ise, ‘beni nur yap’ ifadesidir. Burada

‘sen yap’ denilmektedir. Çünkü Mah, göklerin ve yerin nurudur. Allah,



364 Fütûhât- Mekkiyye 3

kulu duyduunda, gördüünde, konutuunda, tuttuunda ve yürüdü-

ünde ‘Ben kulumun kula, gözü, aya, eli ve dili olurum’ demid. Bu

kez kul, ‘beni nur yap; bedeninin karanlklarnda ve nefis denizinde ve

bâtnnda beni gören herkes benimle doru yolu bulsun’ der. Allah

peygambere Kur'an- Kerîm’i, bize ise Kur'an- Kerîm’i anlamay verdi.

Bu ba, mertebelerin en yükseinde balarn en üstünüdür. Anlam

‘beni kendimden fani et, benim varlm ol, böylecc gözüm her eyi se-

ninle görsün, kulam her duyulan seninle duysun’ demektir. Çünkü

bir organdaki nur [nur sahibi olmas], onun alglayabilmesidir. Duann

bütün bölümleri için ayn ey geçeriidir, Fakat [istenilen nur], nurlar

arasnda farkll salayacak bir nurdur. Bu nedenle her organda, nef-

sinde ve zatnda nuru belirsiz olarak zikretti. BÖylece solun nuru san
nurundan, üstün nuru altn nurundan ayrt gibi güç ve organlarn

nuru da birbirinden ayrr. ‘Bundan sonra beni cem’ ve vücud [birlik

ve varlk] mertebesine yerletir. Orada hakikatin birlii nedeniyle nurlar

birleir.’ Orada olmazsam, bunun nedeni beni nur yapm olmandr.

Orada olursam, bende bir nur yaratm olmandan kaynaklanr. O nur

iled varlmn karanlklarnda doru yolu bulurum.

FASIL-VASIL

ki Secde Arasnda Okunacak Dua

Namaz klan kii, namazda iki secde arasnda oturduunda öyle

der: ‘Allah'm! Beni bala, bana merhamet et, beni rzklandr, bana

ifa ver, bana hidayet et, bana afiyet ver ve günahm affet.’ Arif, öyle

der: ‘Beni ört ve benden dolay ört. Beni itaatsizliklerden gizle ki, yeri-

mi bilip bana yönelmesinler. Kendini de benden gizle! Çünkü sen, se-

nin varln olsa bile, varlk ile nitelenen her eyi tecellilerinin yakaca-

n söylemitin. Varlk bir nitelii olmad halde varlk mümküne etki

ettii gibi varln mümküne nispet edilmesi de, yaratlmikla surlan-

sa bile, ona ‘mevcut’ demeyi salar.

Fakat ilahi mertebe, bu iddia sahibinin iddias nedeniyle, kendi var-

l hakknda kskançtr. Öyle bir iddia ortaya çkmasayd, ona musallat

olunmazd. Perdeler kalktnda ise, gözün alglad her eyi tecellilerin
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yakmas kaçnlmazdr. Kastedilen, doal âlemdir. Çünkü emir âlemi

nurlardr, dolaysyla yanmaz. Bilakis o âlem, en büyük nura katlr.

Çünkü ‘emir’ âleminde [ruhlar] bir iddia yoktur. Doal âlem ise yanar

ve küle döner. Onu yoklua katmamtr. Böylece bu âlem, bir iddia

sahibi olmayan kül olarak kalr. Bu nedenle, istidad iddiaya yol açan

hakikatin iddias olmayan baka bir hakikate dönütürülmesiyle sadece

iddia yok edilmitir.

‘Bana merhamet eti
5
Kast edilen, zorunluluk rahmetini elde etmeyi

salayacak amelleri yapmama imkân vermenle, ihsan rahmetinden son-

ra meydana gelebilecek olan zorunluluk rahmetiyle merhamet dilemek-

tir. Böylece ben, rahmetinin kapsad ‘her ey5 olurum. Arif, zorunlu-

luk rahmetinde ihsan rahmetini ister. Bu rahmeti elde etmek ise, özel

rahmeti gerektiren iyi davranlar ilemeye muvaffak klnmakla gerçek-

leir. Böylece blis ve cin, insanlardan olan yardmclarnn istedii bu

rahmeti bizzat ihsan kaynandan almak ister. Bununla beraber arif, ko-

runmutuk ve emre itaatsizlikten ve mahrumiyeti gerektiren sapknlk-

tan korunmu ve saknlmtr

.

Sonra, ‘Beni rzklandr’ der. Yani, doal cesedimin ve bedenimin

canl kalmasn salayan bedensel besinlerden nzklandrdn gibi kal-

bime hayat verecek arifin rzkyla da rzklandr.

Soma öyle der: ‘Baa ifa ver (benim ezildiimi telafi er ve onar).’

Onarmak, krlmaktan sonra olabilir. Kelime ‘mehiz’ ifadesinden gelir.

Mehiz, onarmdan sonra krlm ey demektir. Söz konusu olan arifle-

rin krlmasdr [krkl]. Çünkü kul, esasta mümkün oluu nedeniyle

krktr. Onun onarm, Allah’n kendisini zorunlulua* ulatrmasyla

gerçekleir. Fakat bu zorunluluk, ‘bakas nedeniyle
5

zorunluluktur. Al-

lah, onu bu onanmla var ettiinde kendisine ve Rabbine dair bilgisi

onu krar ve tekrar imkân haline döndürür. Onarmdan sonra ‘krlma’

budur. Onarmak, ancak bir krlmadan sonra olabilir. Bu nedenle

onarmann ‘mahîz’in karl olduunu söyledik. Ayn ekilde, [onar-

mak diye karladmz cebr’in baka bir yorumuyla] ‘beni zorla’ der.

Baka bir ifadeyle, seçimimde zorunlulukta beni durdur. Çünkü kul, se-

çiminde zorunludur.
1

Âlemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz bir ey dileye-

mezsiniz . Allah öyle der: ‘Ben, benden dolay kalpleri krk olanlarla

beraberim.’
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Sonra öyle der: ‘Beni doru yola ulatr.’ Solunmamz gereken eyi

bana açkla. Bana ‘cevamiü’l-kelim’den [bütün hakikatleri kendinde top-

layan Hz. Peygamber] verdiin eyleri kullarna açklama imkân ver ki,

Peygamberine (sav.) varis olabileyim. Çünkü peygamber öyle buyur-

du: ‘Benden önce hiçbir peygambere verilmeyen alt ey bana verildi.’

Bu alt eyi zikretti ve ‘Bana cevamiül kelim (bütün hakikatleri topla-

ma) özellii verildi’ dedi. .

Sonra öyle der: ‘Bana afiyet ver.’ Beni, beden hastalklarndan de-

il, kalp hastalklarndan -ki onlar kalplerin gayeleridir- kurtar. Sen be-

denini hasta ettiin kimseye çok yaknsn. Hz. Peygamber kutsi bir ha-

diste bize bildirdiine göre, öyle demisin: ‘Hasta oldum, beni ziyaret

etmedin.’ Buna kar ben ‘Sen âlemlerin Rabbi iken, nasl hasta olursun’

dedim. Hz. Peygamber senin bana öyle karlk verdiini bildirdi: ‘Fa-

lan kulum hastayd, onu ziyaret etmedin. Onu ziyaret etseydin, beni

yan banda bulurdun.’ Birinin yanndaki sen isen, o asla bedbaht ol-

maz. Sen, kulunu sadece onu ziyaret etmen ve yannda bulunman için

hasta edersin. Seni bulmak isteyen kimse, hastalar ziyaret etmelidir.

Sadece sana yarar bir ekilde seni tenzih ederim!

Sonra öyle der: ‘Beni bala!’ Bana dönük iyiliklerini artr, bana

dönük imtihanlarn azalt! Baka bir ifadeyle, azaltlmas gerekenleri

azalt, artrlmas gerekenleri artr. Hatalarm affetmen, bana ulap

kendileriyle nitelenmeyeyim diye beni onlardan gizlemenle gerçekleir.

Af, zt anlamlar tar. Bu balamda, çokluk ve azlk karlnda kullan-

labilir. Rabbim! Beni bala! Çünkü ben, zamansa! bir varlk olduum

için, yönelmek istesem bile bana yapmay emrettiin eye yönelmeye

güç yetiremiyorum.

FASIL-VASIL

Namazda Kunut Dualar

Bilginler, namazda kunut duas hakknda görü ayrlna dümü-
tür. Baz bilginlere göre sabah namaznda kunut okumak müstehap

iken, baz bilginler bunun sünnet olduunu kabul etmitir. Baz bilgin-
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ier ise, sabah namaznda caiz olmadn, onun yerinin vitir namaz ol-

duunu ileri sürmütür. Baz bilginler, her namazda kunut okunabile-

ceini söylemitir. Baz bilginler ise, kunutun sadece Ramazan’da, baz

bilginler ise Ramazann ikinci yarsnda, bazlar Ramazann ilk yansn-

da okunabileceini söylemitir.

Kuut, namaz klann yapt bir duadr. Baz bilginler, rükûdan

önce, baz bilginler ise rükûdan sonra okunmas gerektii kanaatinde-

dir. nsanlarn bir ksm, kunut duasnn sadece sknt halinde okunabi-

lecei kanaatindedir. Ben de bu görüteyim ve hence knur duas,

müstehaptr. -

t

Vitir kunutunun nasl olmas gerektii hakknda özel bir dua ri-

vayet edilirken sabah namaznn kunutu hakknda özel bir dua akta-

rlmamtr. Bu nedenle okumay benimseyen kimse, kendi durumuna

göre, diledii eyle dua etmelidir. u var ki insan, kunut duasnda

[bakasna] sövmek ve lanet etmekten saknp dünya ve ahiret iyilii,

Allah katnda güzel saylan eylerle dua etmelidir. Hz. Peygamber’in

vitir namazndaki kunutta u duay okuduu sabittir: ‘Allah'm! Hida-

yet verdiin kimsenin yoluna beni ulatr ve beni afiyet verdiklerine

kat. lerimi sen üstlen. Bana verdiin eyleri mübarek eyle, belirledi-

in eylerin kötülüünden koru. Çünkü sen hüküm verirsin, sana kar-

hüküm verilmez. Çünkü senin velisi olduun kimse, hor ve zelil

olmaz; hidayet ettiin, sapmaz; sen mübarek ve münezzehsin.’ Hz.

Peygamber, kunut ve dier bütün dualarmzda Allah’a nasl dua ede-

ceimizi bizi böyle öretmitir.

Arif, bilinene göre, kendisiyle veya benzeriyle dua edeceimiz eye

bakar. Bu balamda arif, Allah’tan kendisini ‘hidayet ettii kimselere’

katmasn ister. Lafzn niteliiyle snrl kalsa bile arif, gelecekte geçmi

kimseler içinde olmay ister. Gclccck, ikisini birletiren bir yön bulun-

madkça geçmite olamaz. Arif bakar ve geçmi ile gelecei birletiren

yönün yokluk olduunu anlar. Çünkü varlk, ancak imdiki an içindir

ve Allah’a ait olabilir. imdiki ann varl, zatî varlktr ve onda yokluk

bulunamaz, süreklilie sahiptir. Arap dilinin uzmanlar da onu böyle ni-

telemi, fiillerin taksimi hakknda öyle demilerdir: ‘imdiki zamann

fiili sürekli diye isimlendiriür.’ imdiki zaman, hiçbir ekilde varln
bulunmad yokluun iki ucu arasnda bulunan varlktr. Bu iki uç,
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geçmi ve gelecek zamandr ki kulun kendisidir. Öyleyse kul, yokluk ile

nitelenmitir. Böylece zaman geçmi -ki geçmi yokluktur- ve gelecek

ile -ki o da yokluktur- snrlamtr. ‘Beni ulatr’ ifadesi gelecek zama-

na, ‘hidayet ettiin kimselere’ ifadesi geçmi zamana aittir. Yoklukta ise,

ayrm bulunmaz. Bu nedenle arife ‘hidayet ettiin kimselere beni kat
5

vb. demesi emredildi.

Gerçekleen hidayet ise, imdiki zamann varldr. imdiki zaman

[an], gerçek bir zarftr. Bu nedenle ‘içinde’ anlamndaki ‘fi’ edan gelmi

ve ‘onlarn içine’ demitir. Yokluk ise, bir zarf deildir. Çünkü madum
[yok], bir ey deildir. Yokluk ise, la-eyden [ey olmayan] ibarettir.

La-ey ise, baka bir ey için zarf olamaz. Öyleyse, ‘hidayet ettiklerinin

içine’ ifadesine ‘fi’ edatnn katt anlamdan unu anlayabiliriz: Bana

hidayet ve himaye elbisesi giydirip bana istediim eyi verdiinde, bun-

lar süreklilie sahip imdiki zamanda olsun! Dolaysyla geçmi ile nite-

lenip yoklua katlmasnlar. Ya da, gelecek zamanla nitelenip varlktan

yoksun olmasnlar. Hak ise, fiillerinde zamanla nitelenmekten münez-

zehtir.

Yaratlm kulun özellii geçmite yokluk olduu gibi gelecekte de

yoklukla nitelenir. Zat bakmndan varlkla nitelendii imdiki anda

ise, ‘dr’ özellii kazanr. Yokluk kul için gerçek bir ey olup kendisin-

den ayrlmas mümkün olmad gibi ‘varlk’ anlamndaki ‘dr’ da ger-

çek anlamda Hakka aittir. Hak, onun zddyla [yokluk] nitelenemez.

(bel) Varlk O’nun ayndr. Hakkn, fiili kendisinden soyudayp sebebe

izafe etmesi. Hakkn varlna etki etmez. Çünkü kulun yokluk olduu-

nu, yoklua ise hiçbir eyin nispet edilemeyeceini kesin olarak ören-

dik. Bu konuda u msralar söyledim:

Onlara söylenir ve kzarsn, peki niye?

Benim hakikatim nedir? Bana söyle : 'Ne diyorum?’

Onlara söyleniyorum, biliyorlarm?
Ne söylediimi onlara. Ne dediini bana söyle!

Bir kul kesin olarak bilirse, bir ey dediinde

Onun sözünde söyleyen benim

Onun gibisini knar mym? Adalet benim nitelimdir

Artk bana söyleyeceini ve söyleyeceimizi söyle!
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Allah, Firavm’un diliyle
‘

Ben sizin en yüce Rabbinizim,3S der. Ger-

çekte ise, en yüce olan ‘Allah'tr’, çünkü Allah en yüce Rabbimizdir. Al-

lah ‘onu dünya ve ahiret için ibret yapt. Bunda Allah'tan korkan kimse için

ibret vardr ™3 Bundan ibret almak, bilgi sahibi için mümkündür. Çün-

kü Allah bilginleri korkma özelliiyle nitelemi ve
‘
Allah'tan, bilen kullar

korkar™6 demiti. Bilgili insan, Allah’n bildirdii gibi, Firavun’un ceza-

landrlmasnn nedenini anlar. Bu yükseklik, Firavun’un diliyle ortaya

çkan Allah’n niteliidir. Böylece bilgili insan, Firavun’un o sözü, na-

maz klan insann ‘Allah kendisini öveni duydu’ demesi gibi, Allah’n

yerine söylemediini anlar. Bu sözü söylerken Firavun Allah’a vekil ol-

maktan habersiz kalnca nitelik, sahibini istemi. Böylece söz Hakka

dönmü, Firavun ise gerçekte onu asla ‘giymemi' bir ekilde bu sözden

soyudanm olarak kalmtr. Çünkü Allah ‘zorba-kibirli bütün insanla-

rn kalbini büyüklüün giremeyecei ekilde mühürlemirir.’ Çünkü

büyüklük, sadece snrlanmayan kimse için olabilir. Baka bir ifadeyle

büyük, snrlanmayacak kadar yüce olandr.

Bu durumdan habersiz olduu için Firavun’un cezas, AHah’n onu

‘ilk ve sonun [dünya ve ahiret] nekai’i (ibretlik ceza, bnü'l-Arabi’ye gö-

re snrlamak) olarak cczalandrmasyd. Baka bir ifadeyle Allah, bu ni-

telie sahip olmayacak ekilde snrlanmasn Firavun’a öretmiti. ‘lk’,

geçmi zamana aittir. Bu ise ‘ben sizin için, benden baka ilah tanma-

dm™7
ifadesidir. ‘Son’ gelecek zaman içindir ve

ç

Sizin en yüce Rabbiniz

benim [geni zamanJ”
88

ifadesidir. Bu ikisi, bize göre, Allah’n Firavun’u

ilkin içinde ilk ve sonda (imdi ve gelecek zamanda, dünya ve ahirette)

‘nekal’ yapmas demektir. Allah'n kendisine bildirmesiyle Firavun, yap-

t mutlaklk (geçmite ve gelecekte Rablk) iddiasna karn ‘snrllk’

ile cezalandrldm anlamt. Snrllk, ‘nekal’ demektir. Çünkü nekal,

sözlükte kayt ve smr demektir. Allah’n nekal kelimesini kullandn
gördüümüzde, zddnn Firavun’un olumsuzladg mutlaklk olduunu

anladk.

Allah bir yerde ‘bana dua edin’ derken, baka bir yerde ‘hükmü

vermi olduunu’, ‘O’nun katanda hükmün deimeyeceini’, ‘bilgisinin

belirledii eyin gerçekleeceini’, ‘belirlenen eyden saknmann umu-

lamayacam’ bildirir. Bu konuda, belirtilen hususa güzel bir ekilde

ima edilen iki msra dile getirdim!
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‘Ey Allah’m!’ dediimde, ‘niçin dua ediyorsun?’ der.

Dua etmezsem, bu hez 'niçin dua etmiyorsun?’ der

Dilsiz olan, bütün bazlar elde etmitir.

Rahatlk ise, kula olmayan kimseye tahsis edilmi

Rir kulun Kur'an- Kerîmi okuduunu ya da herhangi bir ey söy-

lediini ya da bakasyla konutuunu ya da herhangi bir dille konuan

birini gördüünü düünelim. Bu vesileyle belirtmeliyiz ki, âlemde asla

susma yoktur. Çünkü ‘susma’ yokluk, konuma ise süreklidir. Çünkü

konumann yarar, maksatlar dinleyenlere anlatmaktr ve [diller sussa

bile] haller açklaycda* ve bu da bir konumadr. Öyleyse her varlk

mutlaka belirli bir halde bulunmaldr. Hal ise, konumasnn ta kendi-

sidir. Çünkü bir eyin hali, o eye bakana o esnada içinde bulunduu

durumu açklar. Dolaysyla, hal dilinden daha açk bir dil yoktur. Hal

karineleri ise, ibareler yoluyla gelen bilgileri ifade eder [snrlar olmas

gerekir]. Bize göre ibareler de, haller arasndadr. Dilde söz ve kelam,

sadece ibarelere ad oldu. Allah’ bilen ariflere göre ise, bütün varlk ‘Al-

lah’n tükenmeyen kelimeleridir.’ [Bu ara açklamadan sonra tekrar] Ba-

a dönersek öyle deriz: Kul bir söz iittiinde veya kendisi bir ey söy-

lediinde bunu Allah adna m söylüyor yoksa Allah m kul adna konu-

uyor, bunu ayrt eder. Kul bunu nitelik sayesinde ayrt eder. Çünkü ni-

telik, sahibini arar. Bir nitelii sadece ait olduu kimse kabul edebilir.

Söz, kula yaraan bir nitelik içerdiinde, Hak o nitelikle kendisini nite-

lese bile, sözün sahibi kuldur (lâ tenbe). Söz, Allah için uygun olabi-

lecek bir nitelik içerdiinde, kul kendisini onunla nitelese bile, sözün

sahibi Allah’tr. ster sözle ister hal diliyle meydana gelsin, herkesin ko-

numasn böyle deerlendiririz.

‘Bunda korkan kimse için- ibret vardr ayetinin anlam budur. Bu-

rada kast edilen, bilgili kimsedir. ‘Bunda’ derken, hikâyede daha önce

anlatlan ksma gönderme vardr. Daha önce anlatlan ksm ise, Fira-

vun’un, ‘Ben sizin en büyük Rabbinizim
’î90

deyip Allah’n onu ‘ilkin ve so-

nun nekali (snrlanan) olarak cezalandrmasdr. Baka bir ifadeyle bu

iddia, bu cezalandrmay gerektirmi ve nitelik [büyüklük], sahibini -ki

Allah’tr- istemitir. Firavun da, bu nitelikten soyutlanm bir halde ka-

lakalmtr. Dolaysyla, onu cezalandrmadan koruyacak kimse olmad.
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Allah’n kendisinden söz ederek ‘Acktm, beni doyurmadn’ demesiyse,

ackp doyurulmayan bir kul yerine söylenmi bir sözdür [Allah kulun

vekilidir]. Böylece nitelik sahibini -aramtr. Sahip ise, kuldur. Arifler,

hakikatleri böyle anlar!

FASILLAR-VASILLAR

FASIL-VASIL

Namazda Elleri Kaldrmak

Bilginler, namazda elleri kaldrmann hükmü, nerede kaldrlaca

ve gerekli olduu yerde ne kadar kaldrlaca hususunda görü ayrl-

na dümütür. Bu balamda baz bilginler, namazda elleri kaldrmann

sünnet, bazlar farz olduunu iddia etmitir. Farz olduunu söyleyen-

ler, çeitli ksmlara ayrlr. Bir ksm, elleri kaldrmann balama [yasak-

lama veya ihram] tekbirinde vacip, bir ksm balama tekbirinde,

rükûya giderken ve rükûdan kalkarken elleri kaldrmann vacip olduu-

nu söylemitir. Baz bilginler ise, elleri kaldrmann bu iki yerde ve sec-

dede vacip olduunu kabul etmitir.

Namazda ellerin kaldrld yerlere gelirsek, baz bilginler sadece

balama tekbirinde ellerin kaldrlacan söylemi, bazlar ise ihram

tekbirinde, rükûya giderken vc rükûdan kalkarken kaldrlacan söy-

lemitir. Baz bilginler ise, secdede ve secdeden kalkarken elleri kaldr-

mann gerektiini söylemitir. Bu, Vâil b. Hucr’un ifadesidir. Baz bil-

ginler ise, ikinci rekâttan kalktnda elleri kaldrmak gerektii görü-

ündedir. Bu da. Malik b. el-Huveyris’i Hz. Peygamber’den aktard

hadistir. Benim görüüme gelirsek, Hz. Peygamber’i salih bir rüyada

gördüm. Bana, namazda ihram tekbirinde, rükûya giderken ve rükûdan

kalkarken ellerimi kaldrmam emretti.

Ellerin ne kadar kaldrlacana gelirsek, baz bilginler iki omuza

kadar, bazlar iki kulaa, bazlar ise göse kadar kaldrlmas gerektii-

ni kabul etmitir. Her görü, kar çkanlara göre daha salam saylan
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bir hadise dayanr. Elleri iki kulaa kadar kaldrlmay söyleyen hadis,

göse kadar kaldrmay söyleyenden daha salamdr. Benim görüüm

ise, udur: Bu hususta rivayet edilen hadisler, Hz. Peygamberin davra-

nnn aktarlmasdr, yoksa onun böyle yapmay emrettii rivayet

edilmemitir. Hz. Peygamber ‘benim namaz çildiimi gördüünüz gibi

namaz klnz’ buyurdu. Namazn bir takm farz ve sünneder içerdii

malumdur. Dolaysyla, bu konudaki görü birliiyle çeliecei için, bu

hadisten namazn bütün fiillerinin farz olduu sonucu çkmaz. Bu ne-

denle namaz klmal ve farz veya sünnet olduu tam olarak belirlen-

meksizin ari’nin bilgisine göre ellerimizi kaldrmalyz. Ali b. Ebu

Talib, niçin ihram tekbiri getirdiini bilmeden peygamberin ihram tek-

biriyle tekbir alm, Hz. Peygamber de onun davrann onaylam ve

tepki göstermemitir. Bu nedenle, eriatn bu konudaki hükmüne göre

biz de ellerimizi kaldrr ve onu bu hükme göre kabul ederiz.

Elleri kaldrmann snrna gelirsek, benim görüüm, Peygamberin

uygulamasnn serbest brakmay gerektirdiidir. Çünkü hadisler, fiilen

farkl snrlarn uygulandn belirtir. ster farz ister sünnet olsun, na-

maz klan kimse ne kadar kaldrrsa kaldrsn yeterlidir. En uygunu, el-

leri iki kulaa kadar kaldrmaktr. Fakat ellerin göüs üzerine, omuzla-

rn paraleline [ya da] kulaklara kadar kaldrlmas uygundur. Böylece üç

durm bir arada olur. Ellerin kaldrlaca yerler de unlarla snrldr:

Balama tekbiri, rükûya giderken, rükûdan kalkarken, secdeye giderken,

secdeden kalkarken ve iki rekâttan kalkarken. Böyle yapmak, rivayette

yer ald ve namaz geçersiz klaca zikredilmedii için, namaza zarar

vermez. Dolaysyla bu hükümle çelien bir ey de aktarlmamtr.

bn Mesud ve Bcrra b. Âzib’den rivayet edilen hadisten anlalan,

Hz. Peygamberin ihram tekbirinde ellerini sadece bir kere kaldrd ve

buna ekleme yapmadyd. Hz. Peygamber, ellerini bir kez kaldrrd

ve ‘ihram tekbirinde bunu ikilemezdi.’ ‘Buna ekleme yapmazd’ ifadesi-

ni namazn dier ksmlarnda ellerini bir daha kaldrmazd eklinde yo-

rumlamak mümkündür. Fakat bu, açk bir nas deildir. Çünkü pey-

gamberin rükûya giderken, kalkarken ve baka yerlerde ellerim kaldr-

dyla ilgili rivayetler vardr. Güvenilir-adil ravilerin ilavesi ise, mak-

buldür. Öyleyse en kabul edilebiliri, hakknda hadis bulunan bütün yer-

lerde ellerin kaldrlmasdr.
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Arifin bu konudaki deerlendirmesi öyledir: Elleri kaldrmak, el-

deki eylerin dümesine yol açar. Hak, namaz klan kuluna unu öre-

tir: ‘Önümde durduunda, hiçbir eye sahip olmakszn yoksul ve fakir

olarak dur. Sahip olduun her eyi at ve elinde hiçbir ey olmasn. Her

eyi ardna at, çünkü ben senin kblendeyim!’ Bu nedenle namaz klan

kii, sahip olduu her eyi attnn bilinmesi için, avuçlar bo bir e-

kilde ayakta durarak kbleye yönelir. Ellerini indirdiinde ise, avuçlar-

nn içi ardna bakarak geri döner. Oras ise, ellerindeki eyi att yerdir.
)

Allah namazdaki her davrannn karlm her bir halinde insana

verir. Kul verilene sahip olduunda onu biralar ve ellerini kaldrmakla

sahip olduklarn brakmas gereken yerde braktn Hakka bildirir.

Böylece, elleri bombo bir halde yoksul bir dilenci olarak ilahi ihsana

yönelir. Allah, ona yine verir. O ise, bombo bir halde ellerini tekrar

kaldrr. Allah’n peygamberinin elleri kaldrmay emrettii bütün yer-

lerde ayn yorum geçerlidir.

Namaz klan kii, ellerini güç ve kuvvetle ilikili olarak da kaldrabi-

lir. Çünkü eller, kuvvetin yeridir. Böylece, gücün kendisine deil Hakka

ait olduunu itiraf ederek, Allah’a kaldrr. Ellerini göse kadar kaldran

kii. Hakkn kblesinde bulunduunu dikkate almtr. Kulaklarna ka-

dar kaldran ise, ‘O, kullarnn üzerinde egemendir
1591

ayetinden, Hakkn
«

onun üzerinde bulunduunu dikkate almtr. Elleri her indirme ve kal-

drmada bu yorumu aklnda tutar. Ellerini kaldrrken öyle der: Her
düüklük ve yükseklikte güç ve kuvvet, bana deil sana aittir. Senden

baka ilah yoktur.’

Otuz sekizinci ksm sona erdi. Onu otuz dokuzuncu ksm takip

edecektir.





[FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN]
OTUZ DOKUZUNCU KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla

FASIL-VASIL

Rükû ve Rükûda tidal

Bilginler, rükû ve rükûda itidal konusunda görü ayrlna dü-

mütür. Baz bilginlere göre bu vacip deilken baz bilginlere göre va-

ciptir.

Bu konunun yorumu udur: Allah karsnda sayg zâhirî ve bâtnî

her durumda zorunludur. Kul, bazen imann izzetinin, heybetinin ve

büyüklüünün -ki bunlarn nedeni müminin izzeti, büyüklüü ve hey-

betidir- görünmesinin daha uygun olduu makama yerletirilebilir.

Böyle bir durumda, hürmetle çelien büyüklük ve ihtiam müminde

görünür. Böyle bir yerde boun emek ve eilmek farz deildir. Bila-

kis, mertebenin gerei olan bir nitelii izhar etmek daha uygundur. Al-

lah öyle buyurur:
‘

Allah'n rahmeti sayesinde onlara yumuak davrandn.

Kat ve sert kalpli olsaydn, etrafndan dalrlard Buras, zikredildii

gibi [yumuaklkla] davranmann gerektii bir yerdir.

Allah baka bir yerde öyle buyurur:
c

Ey peygamber! Kâfir ve müna-

fklarla sava, onlara kar sert davran K93 Bu da, müminin izzeti nedeniy-

le iman izzetinin gösterilmesi kapsamndadr. Hz. Peygamberin iki or-

dunun birbirini gördüü sava esnasnda öyle buyurduu rivayet edi-

lir: ‘Bu klcu hakkn kim verir?’ Ebu Dücane klc alm ve böbürle-

nerek saflarn arasna doru yürümü. Hz. Peygamber cbu yürüyü Al-

lah ve peygamberinin bu yerin dnda sevmedii bir yürüyütür.’
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Mekânlarn kendine özgü hükümleri olduunu örendiinde, o hü-

kümlerin gereine göre davran ki hikmet sahibi olasn! Hz. Peygam-

ber’in namazn farzlarn örettii bir adama öyle söyledii rivayet edilir:

Tam olarak eilinceye kadar rükû et, tam olarak ayakta duracan ekilde

ayakta dur.’ Öyleyse riikûnun farz olduuna inanmak zorunludur.

FASIL-VASIL

Namazda Nasl Oturulur

Baz bilginler, yere oturup sa aya dikip sol aya emek gerekti-

i görüündedir. Onlara göre kadn ve erkek, bu konuda eittir. Baka

bilginler ise, erkein sa ayan dikip solu üzerinde oturmas görüün-

dedir. Baka bilginler ise, orta oturula son oturuu ayrt etmi orta

oturuta sa ayan dikilip sol üzerinde oturulaca, son oturuta ise

kalçann yere bititirilerek sa ayan dikilip sol ayagm yatrlacan

söylemilerdir. Her görüün hadiste bir dayana vardr. Bu oturu

tarzlarndan hangisi yaplrsa uygundur.

Namazda oturu konusunun yorumu udur: Namazda kul efendi-

nin önünde oturduu için sadece efendisinin emrettii ekilde oturmas

gerekir. Namaz klana namazda oturmak emredildi. Allah’n peygambe-

ri öyle buyurur:
£

Bcn bir kulum ve kulun [köle] oturduu gibi oturu-

rum.’ Namazdaki en güzel hal, efendinin önünde oturmaya en yakn

olunan oturu halidir. Bu durum, arifin halinin kulun kul olmak bak-

mndan olmas gereken hali ise böyledir.

Arif, Rabbini bilebilmek için kendi aslna bakmak konumundaysa,

oturuunda en uygunu, oturuunun sonunda kaba etlerinin topraa

temas etmesidir ve bu zorunludur. Çünkü o, zatna bakmaya daha ya-

landr. Namazn ortasndaki oturu ise böyle deildir. Hak, onu elde

etmek istedii bilgiye bakmaya yönlendirdii için bu oturu geçicidir.

Çünkü namaz klan, burada durmaya davet edilmitir. Bu da, üçüncü

rekât ve rükû ve secdedeki tamlktr.
.

’

i

Namaz hallerindeki bütün yer deitirmeler, insana bu hallerde te-

celli eden eyi tam olarak örenmek üzere direnç gösterme hedefi tar.
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Çünkü kul rükû saylabilecek ekilde hzl hareket ettiinde, sadece sabit

kalacak kimsenin elde edebilecei büyük bir bilgiyi kaçrr. Bu nedenle

namaz klana ‘mutmain’ olmak emredildi. Çünkü be yerin dnda acele,

eytandandr. Bu be yer, ilgili yerlerde zikredilmitir. Öyleyse içinde bu-

lunduun iyilii tam ve hakkyla yerine getirdikten sonra, iyiliklere ko-

mak emredilmitir. Dolaysyla itminan ile acele arasnda çeliki yoktur.

FASIL-VASIL

Orta ve Son Oturu

Bilginler, namazn orta ve son oturuu hakknda görü ayrlna

dümütür. Baz bilginler, orta oturuu farz deil sünnet saymtr. Bir

grup ise, farz olduunu iddia etmitir. Namazn bütün fiilleri hakknda

benim dayanam, delil bunu göstermedii sürece, Hz. Peygamberin

fiillerinin zorunluluk anlamnda yorumlanamayacadr. Namazdaki

son oturu, orta oturuun aksinedir. Çounluk, onun farz olduunu

kabul etmi, bir grup ise farkl düünerek farz olmadm söylemitir.

Baz büginler ise, her iki oturuu sünnet kabul etmitir ki, en zayf gö-

rü budur. Geride, sadece vitir namazndaki oturu kalr. Allah izin ve-

rirse, kendi bölümünde o da zikredilecektir.

Bu konuda bâtnî yorum udur: Namazdaki orta oturu, daha önce

söylediimiz gibi, ardndan üçüncü rekâta kalklan geçici bir durumdur.

Geçici olan, farzn yerine geçemez. Bu nedenle, orta oturuu unutan

kimse sehiv secdesi [unutma secdesi] yapar ve bu sayede kaçrd her-

hangi bir farz ondan ayrt eder. Orta oturua farz anlamnda yorum-

lanmas gerekli bir emir bitimemitir. Orta oturu, namaz klana mü-

nacat esnasnda ilien ‘berzah [ara bölge] tecellilerinden’ biridir. Allah,

baladnda kuluna selam vermek üzere onu davet etmitir. Namaz k-

lan kiij bulunduu makamn kendisini ‘selamlama’ okumaya çard-
n gördüünde, son oturmas zorunlu olduu gibi -ki farzdr-, bunun

için de oturmas gerekti.

Buradaki görülür hikmet, udur: Namazn asl, çift olmay gerekti-

rir. Bu çiftlik, namazda zikredilen Allah ile kul arasndaki bölünmeden
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kaynaklanr. Namazn en az, vitir namaznn dnda iki rekâttr. Vitir

namaznda ise özel bir durum vardr, yeri geldiinde -Allah’n izniyle-

zikredeceiz. Çift olmak iki rekâtn varlyla sabit olduunda, Rabb

kuldan farkllar ve maksat gerçekleir. Öyleyse, sabah namaznda, gece

namaznda ve yolculuk namaznda ikier ikier [rekâtlar aralyla]

oturmak arttr. Kavinin namazlarn ilk farz klnnda ‘önce iki rekât

farz klnd, sonra yerleik namaza ilave yaplp yolculuk namaznn

olduu gibi brakld’ eklindeki ifadesi, bu esasa uygundur. Namazda

bu çift olma durumuna üç veya dört [rekât] olma eklenmitir. Bu du-

rumda, iki ey birletiinde her birine ‘iki ey5 adnn verilmesi müm-

kündür.

nsanlarn bir ksmna göre, bu iki rekât tek bir eydi. lk iki rekâ-

tn varlyla namazn kula nispet edilmesi gerçeklemi, namazn Rab-

bc nispeti ise -çünkii Allah kendisinin bize salât ettiini bildirmitir-

kalmt. Dört rekâtl namazda ikier rekâtn bulunmasnn nedeni de

budur [Allah’a ve kula ayr olarak namazn nispet edilmesi]. Namaz k-

lan kii, farkllasnlar diye ilk ve son ‘iki eyi [rekât]’ ayrt etmek isterse

onlar oturmayla ayrr. te namaz klana iliip onun oturmasn sala-

yan durum budur. [iki rekât ayrt etmek için] Bu oturuu ihmal eder-

se, secde eder ve kaçrd bir art yerine getirmesi gerektii gibi onu

yerine getirmez.

Akam namaznda iki rekâttan sonra oturmann nedeni ise, bundan

farkl baka bir durumdur. Bu oturu, daha sonra iki rekât olmad için

orta oturu deildir. Öyleyse bu oturu, üç rekânn ikinci üçte birindey-

ken dört rekâtl namazlarda yarsndadr. Akam namazndaki bu oturu

una dikkat çeker: ki ey birletiinde, tek bir ey olurlar. Bu tek ey,

akam namaznda üçüncü rekâtu kendisidir ve kul ile Rabb arasnda

bolünmü ‘iki [ayr] rekât’n anlam bakmndan bir olduuna iaret

eder. Birinci anlam, her yönden [kendisinden sonra gelen] kinciyi içe-

rirken, kincisi birinciyi bir açdan içerirken bir açdan içermez. Onu

içerdii yönden orta oturutan sonra dört rekâtl namazlarda iki rekât

ortaya çkar. Birinci rekât, sonu içermesi nedeniyle ilke, dier rekât ise,

birincinin anlamn içermesi nedeniyle sona aittir. Böyiece, geride dengi

olmayan tek yön, Allah’n namazmza eklemi olduu vitir [tek] olarak

kalr. Vitir, kincisi olmayan tek rekâttr ve [simgesel anlamyla] zat

bakmndan Hakkn bizden ayrt yöndür.



Otuz Dokuzuncu Ksm 379

Bu durumun marifetlerdeki görünümü öyledir: Kul, özü gerei

varl zorunlu olan ister. Çünkü kul, mümkündür ve varln [yoklu-

a] tercih eden biri gereklidir. Kul, hiç kukusuz, varlyla Rabbi içe-

rir. Bu nedenle, kinciyi içerdii için akam namaznn rekâtyla yetini-

lir. Özü gerei zorunlunun varl, mümkünü içerecek bir yöne sahip-

tir. O dâ, O’nun ilah, kudretli, irade eden vb. olmasdr. Akam nama-

znn rekât bu bakmdan ilah olabilir. Hakkn mümkünün varln
içermeyen kendisine dönük bir yönü daha vardr. O da, mutlak anlam-

da kendisine ait müstaniliktir. Ru yön. Hakka kar ve zat bakmndan

âlemin varlm zorunlu klmaz. Mümkünün istedii ey yönünden

Hakka bakldnda ise, [Hak ile âlem arasnda] nispeder ortaya çkar.

Hak güç yetirendir, bu özellik, güç yetirilen eyin var olmasn gerekti-

rir. Allah irade edendir, bu nispet irade edilen eyi talep eder. Farz k-

lnm; vitir namazyla kast edilen ey, var olanlar talep etmeyii bakm-

dan Hakka ait yöndür. Zadanna baklmad sürece, varlklar da o yönü

talep etmez.

Allah öyle buyurur:
c

AlIah âlemlerden müstanidir

?

m
‘Âlemler’ Al-

lah'a dönük kantlardr. Allah, bu ayette kendini gösteren kandara

muhtaç olmadn belirtir. Böylece ayet, Allah ile âlem arasnda bir

iliki ve ‘âlemlerden müstani olduu’ yönden kendisini âlemlere bala-

yan bir yönün bulunabileceini reddetmitir. Böyle bir yön, aklclar ta-

rafndan delilin yönü diye isimlendirilir. Allah [bu ayetle adeta] öyle

der: ‘Beni gösterip beni âleme balayarak âlemle snrlanmam salayan

bir yöne sahip kant yoktur. Ben, yönlerin kendisini smrlayamad ve

yaratlmlarn delillerinin gösteremedii Yüce ve Zenginim,’

Hakkn Hakka delil olmas, Haklan mümkün içii mümkünün var-

lnda bulunmasdr. Bu durum, varlnn Hakkn varl olmas yö-

nündendir, yoksa Haktan var olmas ya da Hakka muhtaç olmas anla-

mnda deildir. Çünkü mümkün, sadece mümkün bir durum nedeniyle

muhtaç olabilir. Baka bir ifadeyle bu muhtaçln [sonucu olarak var-

lk], mümkün için gerçekleebilir ya da gerçeklemeyebilir. Bir müm-
künün baka bir mümküne muhtaç olmas imkânszdr. Bir mümkünün
‘mümkün olmayan’ [bir nedenin dnda] özü gerei zorunlu varha

muhtaç olmas imkânszdr. Öyleyse, ne mümkün ne dc zorunlu için

muhtaçlk söz konusu deildir.
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Öyleyse, varl zorunlu olan, mutlaklktan müstanidir. Mümkün
ise, genel anlamda bir mümküne veya mümkün olmayana muhtaç de-

ildir. Çünkü mümkün adna mümkün olmayan bir eyin meydana

gelmesi, imkânszdr. Haktan kulda bir ey meydana gelmedii gibi kul

için de Halttan bir ey meydana gelmez. O halde tezahür eden müm-
künler ve onlarn d varlklar, Haldcn yarldr. Mümkünler ise, asl-

lan olan imkânlarnda kalcdr, hiçbir zaman ondan ayrlmazlar. Binae-

naleyh [varlk] kazanmann anlam, onlarn Hakka delil olmas deil.

Hakkn kendi varlyla mümkünlere kant olmasdr. Çünkü onlar hiç-

bir zaman Allah’a kant olamaz.

Bu meseleyi inceleyen kimse, kendine bakp istidlal ettii için, olu-

un ve âlemin Allah’a delil olduu zannnda bulunabilir . Halbuki, onun

bir eyi inceleyebilmesinin varlkla nitelenmesinden kaynaklandn

bilmez. Öyleyse [kendini veya âlemi] inceleyen ve bakan, varlktr ki, o

da Haktr. Bir eyin zat varlkla nitelenmeseyd, neyle düünüp arat-

racakt? Söz konusu olan, sadece Hakkn Hakk hakknda düünmesidir.

Böylece Hak, [verdii varlkla düünen ve aratran] o kimse için kendi-

sini bir sonuç olarak ortaya koyar ve söz konusu kii de ‘Allah' Allah ile

bildim’ der. Sufilcrin [marifet] teorileri budur; Biri bir ile çarptnda,

sonuç birdir.

FASIL-VASIL

Namazda Elleri Balamak

Bilginler, namazda elleri balama hususunda görü ayrlna dü-

mütür. Baz bilginler onu farz namazlarda mekruh, nafile namazlarda

caiz görmütür. Baz bilginler ise, onun namazn sünnetlerinden oldu-

unu ileri sürmütür. Hz. Peygamber’in namazda ellerini balad ri-

vayet edildii gibi namaznn niteliinden söz edilirken bunu yapmad
da rivayet edilir. nsanlara ellerini balamalarnn emredildii de sabit-

tir.

Allah ehline göre bunun yorumu udur: Namaz klan insann ayak-

tayken Rabbinin huzurundaki halleri, Rabbiyle konutuu eylerin de-



Otuz Dokuzuncu Ksm 38i

imesine göre deiir. Konumas elleri balamay gerektiriyorsa ba-

lar, salmay gerektiriyorsa salar. Okuduu ayet balanma talebini ge-

rektiriyorsa balanma ister, dua gerektiriyorsa dua eder, yüce kat yü-

celtmeyi gerektiriyorsa yüceltir, sevinmeyi gerektiriyorsa sevinir, kork-

masn gerektiriyorsa korkar. Öyleyse namazda insan, Hak ile konu-

masna göre hareket eder. Bu nedenle namaz klan insann Hak ile ko-

numasnda kendisini herhangi bir nitelikle snrlamas uygn deildir.

Bunun için, ‘Bütün bu tarzlar caizdir ve iyidir’ diyen kimse, bu konuda

[namaz klan] serbest brakmay benimsemitir.

FASIL-VASIL

Vitirden Ayaa Kalkmak

Baz bilginler, insann vitir namazndayken tam oturuncaya kadar

kalkmamas gerektii görüündedir. Baz bilginler ise, secdesinden do-

rulsa bile, oturmamas gerektii görüündedir.

Allah ehlinin bu konudaki yorumu udur: Namaz tilan kii, Hak-

kn çard eye göre namaz klar. Hak, onu secdesini yaparken otur-

maya çarrsa oturur, sonra kalkar. Kalkmaya çarrsa, kalkar. Öyleyse

namaz klan kii. Hakkn içinden kendisine aktard eye göre hareket

eder. Daha önce, namazda oturutan söz etmitik. Onun hükümleri, bu

deerlendirmeye de uygulanabilir.

iki secde arasnda oturmaya gelirsek, bu secde namaz klarm secde-

leri arasnda kyamdan sonra secde etmek ile oturduktan sonra secde

etmeyi birletirmesini salar. Otururken secde etmekte namaz klan ki-

i, Hakkn er-Rahman ismiyle istiva ettii (yerletii) Ar’tan yakn gö-

e iniinin srlarn örenir. Böylece kul, iki secde arasnda otururken

Ar üzerine istiva etmesi bakmndan er-Rahman ile konuur. Oturu-

tan sonraki secdesinde ise, gecenin son üçte birlik bölümünde kullarna

inmesi bakmndan er-Rabb ismiyle Hak ile konuur. Allah kula onun

bilgisini artracak bu hallerin gerektirdii zikir, dua ve durular gibi ey-

lerle tecelli eder. Herkes kendi mizacna göre hareket eder.



382 Fütûhât- Mekkiyye 3 1

FASIL-VASIL

Secdede Yere Temas Edecek Uzuvlar

nsanlar, namaz klann secdede yere hangi uzuvlarn dedirecei

konusunda görü ayrlna dümütür. Acaba elleri dizlerden önce mi

koymaldr, sonra m? Bir grup elleri dizlerden önce koyma fikrindedir,

bir grup da dizlerin ellerden önce konulmas fikrindedir.

Allah ehlinin bu konudaki yorumu udur: ki el, güç ve kuvvet, iki

dirsek ise dayanma organdr. Güç yettii halde balama duygusunda

olduu gibi, kendisinde gördüü güce ramen Rabbine dayanan kimse,

dizleri elden önce koymay kabul eder. ki elin [güç deil] ikram vc

cömertlik organ olduunu görüp ‘konumazdan önce sadaka verin
5

-195

ayetini dikkate alan kimse ise, elleri dizlerinden önce koyar.

Veren-cömert insan iki durumdan birindedir: Ya salkl ve ihtiras-

l olarak verir, ki böyle bir san, yoksulluktan korkar ye yaamay ümit

eder, ya da, Allah’a güvenerek ve itimat ederek verir. Böyle bir insan,

Allah’n onun yararn en iyi bilen olduunu bildii için, akima yoksul-

luk ve muhtaçlk gelmez. Bu haldeki bir insan, dizlerini ellerinden önce

koyar. htirasn kendisine kar koyduu, yoksulluktan korkan ve verir-

ken zorlanan kimse ise, ellerini dizlerinden önce koyar.

Bu hallerden hangisini öncelerse Öncelesi, secde eden için dieri

secdesinde meydana gelir. Allah’a itimat ve tevekkül eden çimse için

cömertlik, bakasn yeleme, ba ve ihsann bütün dereceleri meyda-

na gelir. Korkarak ve cimrice olsa bile Allah rzas için veren kimsenin

bu cömertlii, Allah’a tevekkül ve itimad meydana getirir. ari’yi tercih

eden, elleri önce koyar.

FASIL-VASIL

Yedi Kemik Üzere Secde Etmek

Bilginler, yüz, iki el, iki diz, iki ayan uçlarnn üzerinde secde

edenin secdesinin tamam olduu hususunda görü birliine varmtr.
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Buna karn, namaz klann yüzü üzerinde secde edip dier bir organ

eksik braktnda namaznn geçersiz olup olmayacanda görü ayrl-

na dümülerdir. Baz bilginler, namazn geçersiz olacan kabul

ederken, baz bilginler de olmayacan kabul etmitir. Alm ve burnu

üzerinde secde eden kimsenin, yüzü üzerinde secde etmesinde görü

ayrl yoktur. Sadece alm veya sadece burnu üzerinde secde edenin

namaz hakknda ise görü ayrlna dümülerdir. Baz bilginler, bur-

nu olmakszn alm üzerinde secde edenin namaznn caiz; alm olmaks-

zn sadece burnu üzerinde sccdc edenin namaznn ise geçersiz olacan
kabul .etmitir. Baz bilginler ie, sadece burun üzerinde veya burun

olmakszn sadece aln üzerinde secde etmenin caiz olduunu düün-

mütür. Baz bilginler ise, her ikisiyle birden secde etmeden secdenin

caiz olmayacan kabul etmitir.

Bu konudaki yorm udur: Yedi sfata bütün ilahi isimler döner ve

bu yedi sfat onlar içerir. Bu sfatlar hayat, ilim, irade, kudret, kelam,

iitmek ve görmektir. Bunlarn içinden bir sfat ya da bir nitelik -

bunlarn sfat ya da nispet olmas hakknda belirttiimiz farklla göre-

eksik olsayd, hiç kukusuz, hepsi geçersiz olurdu. Baka bir ifadeyle,

Hakkn ilah olmas anlamn yitirirdi. Yedi organ üzerinde secde etme-

den namazn caiz olmayacan kabul edenlerin yorumu budur. Çünkü

ilahi mertebedeki yedi nitelik, secde eden kiide yedi organ gibidir:

Bilginlerin secdede yüzün zorunlu olduuyla ilgili görü birlii, di-

er yedi niteliin varL için art olan hayat niteliine benzer, Onlarn

nitelik ya da nispet saylmas üzerinde aramzda görü ayrl vardr.

Baz bilginler görme ve duymann bilgiye dayand, bilmenin ise bun-

lardan müstani kalabileceini, bu iki niteliin bilgi karsnda duyulan

ve görülenin belirledii iki mertebe olduunu kabul etmitir. Dolaysy-

la bu iki nitelik ilim karsnda özel bir ilgiye sahiptir. Bunu ileri süren

kii, yüzün secde etmesiyle birlikte bu organlardan biri eksik olduunda

namazn caiz olduunu kabul eder.

Hayat, özü gerei dier sfat ve isimlerden üstün ve yüce olmay
gerektirir. Çünkü bu sfatlarn var olmas hayatn varlna baldr. Üs-

tünlük ve hayat, biçimleri farkl olsa bile tek bir organ olmada alnn bu-

runa balanmas gibi, tek bir ey gibi birbirine baldr, Amaç yüzdür

ve yüz isminin verildii en az eyin yere konmasyla secde gerçekleir
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diyen kimse, aln olmakszn burunla secdeyi caiz saym vc alm yeterli

görmütür. Yüzü esas almak, zat [bütün nitelikleri] toplayc ve amaç

sayan görüe benzer.
,

Burnun vc alnn biçimine bakp birinciye yüz adn vererek bakan

vc alm esas alanlar vardr. Onlara göre burun, alnla birlikte tek bir ke-

mik olsa bile, secdenin aln olmakszn sadece burunla secde etmek caiz

deildir. Çünkü saf bir kemik deildir. O, kemik olmaktan daha çok,

kkrdak olmaya yakndr ve böylece alndan ayrlr. Öyleyse secdede

dikkate alnan ey alm olmutur. Tpk Allah’n yedi sfatnda esas ola-

nn hayat sfat olmas gibi. zzet ve üstünlük, ihata özelliiyle hayata

ait olsa bile, bilginin de ihata özellii vardr. Böylece bilgi ve hayat

özellii, ihata etmede ortak olmutur. Bunu kabul eden kimse, [hayata

ait] üstünlüün bu ite bir etkisi olduunu kabul etmez.

Hakkn yüzünün ‘yasaklanm, girilemeyen yüksek bir koru’ oldu-

unu kabul edenler ise, hem alm hem de burunla birlikte secde etmeyi

kabul eder. Burun bedende soluma organdr. Solumak ise, canlln
ilkesidir. Bu nedenle onun hayat özelliine nispeti, yakn bir iliki ol-

mutur.

Bu yedi özelliin varlyla âlemin düzeni tamamlanp âlem [ilah ve

Rabb karsnda] ilah ve Rabb olan ey haline geldi [meluh ve

merbub]. Artk bu yedi nitelie ilave hir eyi arayan hiçbir mümkün
hakikat kalmamtr. Dolaysyla bu âlemden daha güzeli mümkün de-

ildir. Çünkü varlkta Haktan daha yetkini yoktur. Hakkn ilahümdaki

yetkinlii ise, O’na nispet edilen bu sfatlara baldr. Bu sfatlardan biri

ya da bir nispet yok olsayd, âlemi var eden mertebe geçerli olamaz ve

âlem var olamazd. Alem var olduuna göre, hiç kukusuz, mertebe de

vardr.

O halde yetkinlik mevcut olduu gibi irtibat da akledilirdir. Sebep

kalksayd, hiç kukusuz, sebepli de ortadan kalkard. Sebepli akldan

gitseydi, sebep etkisini izhar edecei kimseyi bulamaz, sebep olmas an-

lamsz hale gelirdi. Halbuki onun ‘sebep olmas5 özü gereidir. Bu ne-

denle sebepli yok olduu için sebep, sadece sebepiiliin nispet edildii

bir hakikat olmas balcmndan deil, sadece sebep olmak bakmndan
yok olurdu. [Bir sebep olarak] Allah özü gerei âlemlerden müstani-

dir. Biz, [sebep-sebepli irtibatnda] Allah’n ilah olmas yönünden söz
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ediyoruz. Dolaysyla hakikat hakknda deil, mertebe hakknda konu-

uyoruz. Baka bir ifadeyle, insan olmas bakmndan deil, sultan ol-

mas bakmndan sultandan söz ediyoruz. Mertebelerin hakikatlerinden

baka bir konuda konumann yarar yok! Çünkü onlar sayesinde varlk-

lar arasmda derecelenme anlalabilir.

Ebu Talib el-Mekki (r.a.) öyle der: ‘Felekler, âlemin nefesleriyle

döner.’ Bir eser, verecek bir ey kalmayacak ekilde gücündeki her eyi

verdiinde, ‘verici’ olmas bakmndan yok olur. Alemin varlnda dik-

kate alman ey, oluunun belirli bir sureti izhar ettii cevherinin hakika-

tidir. Sureüerden birinin yok olmas, cevheri bakmndan âlemin yok

olmasn gerektirmez. Hiçbir suret olmazsa, bütün suretler yok olduu

için âlem cevheri bakmndan yok olurdu. Metafizik bahislerinin pek

çok konusu, bu konuyla ilgilidir.

FASIL-VASIL

Ayaklar Dikerek Oturmak

Bu mesele hakknda eriatn bütün konularna yaylan genel bir ilke

sunmak istiyorum: ari [Allah, Peygamber], bir sözü kullandnda, dil-

de bilinen anlamndan çkaracak özel bir nitelikle anlam belirleyinceye

kadar, o söz Arapça’da bilinen yaygn anlamda alnr. ari o sözle neyi

kastettiini belirlerse, söze bal anlam ‘asl’ haline gelir. [Baka bir kere]

ari’den bir söz geldiinde, eriattan baka bir delil ya da durum kant

Allah’n o sözle dilde anlalan anlam ya da belirledii baka bir durumu

kastettiini gösterinceye kadar, eriatta ondan anlalan anlama yorumla-

nr. Bu ilke, arinin söyledii bütün ifadelerde geçeriidir, Örnek olarak:

abdest, namaz, oruç, hac, zekât ve benzeri sözleri verebiliriz.

Konumuza dönüp öyle deriz: ‘k‘â’ derken dilde anlalan ey, kö-

pein ve maymunun oturu eklidir. k‘â, insann iki kalçasn yere ko-

yup bacaklarm dikmesidir. Köpein ve vahi hayvanlarn oturu tarz

budur. Bilginler arasnda bu duruun namaza ygun bir özellik olmad-

hususunda görü ayrl yoktur. Namazda böyle oturmak, yasak-

lanmtr. Biz [eriattaki].yasa, dilde bilinen köpek oturuuna yorum-
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larz. eriat, kulland sözü dilde bilinen ve söylenen anlamndan çka-

ran özel bir durumla smrlasayd, onu kabul eder ve yasaklanan duruun

o olduunu anlardk.

Bir grup bilgine göre yasaklanan duru, iki secde arasnda kaba et-

leri topuklarn üzerine koyup ayaklarnn üzerinde oturmaktr. bn
Ömer’in böyle yapü aktarlr, çünkü o ayaklarndan rahatszd. bn
Ömer’den gelen rivayete göre, kiinin ayaklarnn bana yaslanarak

oturmas namazn sünneti deildir. bn Abbas öyle derdi: ki ayak

üzerinde
5

böyle ‘dikilmek peygamberinizin sünnetidir.
5

Bunun bâtnî yorumu udr: Köpek oturuu, hazr olda ve tetikte-

ki insann duruudur. Kulun Allah’n karsndaki bütün hallerinde böy-

le olmas gerekir, Bu nedenle bn Abbas ‘iki ayak üzerinde dikilmek

peygamberinizin (sav.) sünnetidir
5
demiti. Kul efendisinin emirleri

kendine ulatnda onlar kollamaktan habersiz olmamas gerektii

için, hazr olda ve tetikte durmaldr. Bir tecelli geldiinde, insan, ge-

tirdii eyi kabul etmek için hazrlanp ona balanmaya koan bir halde

bulur. Bu hal nedeniyle Allah, bu nitelikteki kulunu ‘
onlar iyiliklere ko-

anlardr, onlar iyilikler için yaranlardr 1396
diye övmütür. Yine, onlar

hakknda ‘

bir ksm iyiliklerde öne geçmitir1397
buyurur. Emirlerde öne

geçmek isteyen herkesin hali uyanklk, huzur, dikkat, tetikte ve

hazrolda bulunmak, titizlik ve ciddiyettir. Bunu bilmelisin!

Namazda ‘köpek duruunun yasaklanmas’, namaz klann köpekle-

re ve vahi hayvanlara benzemek bakmndan gafil kalmamas anlamna

yorumlanr. Namaz klan, bize aktarlan yerde ve bilinen duruma göre

dince belirlenmi olmas yönünden bunu yapmaldr. Çünkü dilsel ola-

rak köpek duruunun özellii, iki elinin yerde olmasdr. Nitekim köpek

öyle oturur. Bu ise, köpek oturuunda belirlenmi yapda bulunmaz.

Böylece, kendilerinden çkan ayrntlar için esas ve ilke yerini alan

namazn fiil ve sözlerini zikretmi olduk!

FASIL-VASIL

Namazdaki Hallerin Zikredilmesi

Namazdaki söz ve fiillerin büyük ksmn zikrettikten sonra, imdi

de namazn hallerine geçelim! Bunlara örnek olarak cemaatle namaz ve
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hükmü, imamln artlar, kimin imam olmaya layk olduu, imama

özgü hükümler, imam-cemaat ilikisi, her birine özgü hükümler, cema-

atin imama uyaca ve uymayaca durumlar, uymann nitelii, imamn
cemaat yerine yapaca eyler, imamn namaz bozulduunda -eriat

bilginlerinin bu konudaki ayrntl açklamalarna göre- cemaati de etki-

leyen eyler ve bilginlerin bu konudaki görü ayrlklarn verebiliriz.

Bütün bu konularla ilgili, Allah’ bilenlerin kalp ve sr amellerinde -

çünkü bu yol zevk sahipleri için bir aktarm yolu deildir- Allah’a giden

yolun gereine göre yaptklar bâtn deerlendirmeleri de zikredeceiz.

Bu halleri zikre balamadan, önceki bölümde yer alan namazn söz

ve fiilleriyle ilgili iki hadisi zikredelim. Bu iki hadis, o bölümün sonucu

gibidir. Hadisleri bir nedenle haller bölümüne kattm. Bu neden,
‘

Yakub’un içinde yerine getirdii bir ihtiyaçt. Kukusuz o kendisine öretti-
r

imiz ilim sahibidir, fakat insanlarn çou bunu bilmez.’398

Birinci hadis, nasl namaz klacam örenmek isteyen birine pey-

gamberin namaz klmay öretmesiyle ilgilidir, ikinci hadis ise, Hz.

Peygamberin namaznn nitelii hakkndadr. Birinci hadis, Buhari’nin

Ebu Hüreyre’den aktard hadistir. Ebu Hureyre mescide gidip namaz

klanj birine Hz. Peygamberin ‘dön yeniden kl, çünkü sen namaz kl-

madn5 buyurduu bir hadis aktarmtr. Adam ‘ey Allah'n peygamberi!

Nasl namaz klacam bana öret’ demi, Hz. Peygamber öyle demi:

‘Namaza niyetlendiinde güzelce abdest al. Kbleye yönel ve tekbir ge-

tir. Sonra Kur'an- Kerîm'den kolayna gelen ayetleri oku. Sonra tam

eilecek .ekilde rükûya git. Sonra dimdik duracak ekilde ayaa kalk.

Sonra tam secde edecek ekilde secde et. Sonra tam oturacak ekilde

otur. Namaznn bütün ksmlarnda bunlar yap.’ Hadisin baka bir ri-

vayet zinciri daha vardr. Orada ‘ikimiz ayakta eit oluncaya kadar kalk’

denilir. Kastedilen, ikinci secdeden kalkmaktr.

Ali b. Abdülaziz Rfaa b. Raf’nin bu hadis hakknda öyle söyledi-

ini aktarr: Bir adam, Hz. Peygambere öyle demi: ‘Beni hangi ko-

nuda eletirdiini anlamadm.’ Bunun üzerine Hz. Peygamber öyle

demi: ‘Bir insann namaz unlar yapmadan tamamlanmaz: Önce Al-

lah'n kendisine emrettii ekilde abdesti tam olarak alr. Yüzünü ve dir-

seklerine kadar ellerini ykar. Ban ve ayaklarn topuklara kadar

mesheder. Sonra tekbir alp Allah'a hamd eder ve Kur'an- Kerîm'den

Allah'n kendisine müsaade ettii ve kolayna geldii kadarn okur.
I
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Sonra, tekbir alarak rükûya gider. Avuçlarn dizlerine koyup bütün ek-

lemleri rahatlayncaya kadar eilir. Sonra ‘Allah kendisini duyan iitti’

der. Her kemii kendi yerini alp beli dorulacak ekilde tekbir getirir.

Sonra tekbir getirir ve secdeye gider. Eklemleri rahatlayacak ekilde yü-

zünü tam olarak topraa koyar. Sonra tekbir getirir ve bam kaldrr.

Tam olarak oturur ve beli dorulur.’ Burada Hz. Peygamber, namazn

bütününü tanmlamtr. Sözlerini bitirince öyle demitir: ‘Böyle yap-

madan namaznz tamam olmaz.’ Bu hadisi imam Nesai de aktarmtr

ki, bu en açdr.

Nesai, yine Rfaa’dan aktard baka bir rivayette öyle der: ‘Böyle

yaptnda namazn tamamdr. Bunlardan birini eksik yaptnda ise,

namaz eksilir, ama bütünüyle geçersiz olmaz.’ Hadisin banda da öyle

der: ‘Allah'n sana emrettii gibi abdestliyken namaza kalktnda, ke-

lime-i ehadet getir, sonra ayaa kalk ve tekbir getir.’ Ebu Ömer b.

Abdülber öyle der: ‘Bu, sahih bir hadistir.’

kinci hadis, Ebu Davud’un peygamberin nasl namaz kldyla il-

gili olarak Muhammed b. Amr b. Ata’dan aktard hadistir. öyle der:

Ebu Humcyd es-Saidi’nin peygamberin on sahabesinin yannda -ki biri

de Ebu Katade idi- öyle söylediini duydum: ‘Size Allah'n peygambe-

rinin nasl namaz kldn öreteceim.’ Bunun üzerine ‘Niçin’ diye

sormular. ‘Allah'a yemin olsun ki! Sen bizden daha çok onunla olmu

ya da bizden daha çok sohbetinde bulunmu deilsin.’ O da ‘Haklsnz’

demi. Yie de orada bulunanlar ‘Anlat bakalm!’ demiler. O da söze

balam:

‘Hz. Peygamber namaza durduunda ellerini kulaklarna paralel

olacak ekilde kaldrrd. Sonra her bir kemii dengeli bir ekilde yerli

yerine yerlcinceye kadar tekbir getirirdi. Sonra okur, sonra tekbir geti-

rir ve ellerini omuzlarna paralel getirecek ekilde kaldrr, rükûya gider,

avuçlarn diz kapaklarna koyar, tam denge haline gelir, bam kaldr-

maz ya da emezdi. Riikûdan bam kaldrp öyle derdi; ‘Allah kendi-

sini öveni duydu.’ Ellerini dengeli bir ekilde omuz hizasna kadar kal-

drr ve -Allahu Ekber’ derdi. Secdeye gider, ellerini alnndan önce ko-

yar, sonra ban kaldrr, sol ayan yatrr ve üzerine otururdu. Secde

ettiinde, ayak parmaklarn açar ve öyle secde ederdi. Sonra öyle der-

di: ‘Allahu Ekber.’ Ban kaldrr ve sol ayan yaürr, üzerine oturur-
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du. Her organ kendi yerine dönerdi. Sonra dier rekâtta da ayn eyi

.
yapard. ki rekât tamamlayp ayaa kalktnda, tekbir getirir, namazn

balangcnda yapt gibi omuzlarnn hizasna gelecek ekilde ellerini

kaldrrd. Namazn kalan ksmlarnda da böyle yapard. Selam verilen

secdeye geldiinde ise, sol ayam geride brakp sol yan üzerine.- tam

otururdu/ Orada bulunan sahabeler ‘doru söyledin, Hz. Peygamber

böyle yapard’ demilerdir.

Ebu sa Muhammet b. Sevre et-Tirmizi bu hadis hakknda öyle

demitir:
cHz. Peygamber namaza kalktnda tam olarak ayakta durur,

omuzlarnn hizasna gelecek ekilde ellerini kaldrrd.’ Rükûdan kalk-

ma hakknda ise, ‘her kemii dengeli bir ekilde yerli yerine dönecek e-

kilde tam olarak ayaa kalkar ve iki secde arasnda da böyle yapard’

demitir. Hadisin sonu hakknda ise, ‘sonra selam verirdi’ demitir.

Tirmizi bu hadisin sahih-hadis olduunu belirtir.

Böylece namazn hallerine balam olduk. Allah izin verirse, fasl

fasl onlar zikredeceiz.

HALLER FASILLARI

FASIL-VASIL

Cemaat Namaznda Görü Ayrlna Düülen Yerler

Bilginler, cemaat namaznn ezan duyan kimseye farz olup olma-d hususunda görü ayrlna dümütür. Baz bilginler sünnet, baz

bilginler farz- kifaye [bir grubun yapmasyla sorumluluu düen farz],

baz bilginler ise her yükümlüye farz olduu görüündedir.

Bunun bâtn yorumu udur: Allah, namaz klana çoul zamirle

‘Ancak sana ibadet ederiz’
395

: demeyi emreder. Bu emir, namazda insann

her bir parçasnn tek bir durumda olmas gerektiini gösterir. Bu ne-

denle ilk tekbir ‘ihram [yasaklama]’ tekbiri diye isimlendirildi. Baka bir

deyile bu tekbir, namaz esnasnda kulun herhangi bir organm namaz

dndaki bir ite kullanmn yasaklar. Namazda kiinin yapmas serbest
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braklm her fiil, namazdandr. Fakat bunun böyle olmas, namaz k-

lan herkes için deil, sadece namazda [bir nedenle] karlat bir du-

rum nedeniyle onu yapan çimse için geçerlidir [söz gelii bir haereden

kurtulmak için hareket etmek gibi]. Namazda serbest braklm bu fiil-

ler de, nasla belirlenmi bir takm durumlardr. Öyleyse namazda ya-

plmas caiz her fiil, namazdandr. Çünkü ari, onu belirlemitir. Dola-

ysyla, onlardan birini yapmakla namaz bozulmaz.

Namazda Allah karsnda ‘kulun cemaati [bütün organlarnn tek

bir amaçta toplanmas]’, hiç kukusuz, farzdr. Namazda her organn bir

namaz vardr. ‘Cemaat5

denilen topluluun says, en az ikidir. Allah öy-

le der: ‘Namaz kendim ile kulum arasnda ikiye ayrdm.’ Allah, kendisi-

ni bize ‘salât etmek’ özelliiyle niteledi. Böyiece, namazda kendisini kulla

beraber zikretmitir. Rabbi ile beraber namaz klan herkes, hiç kukusuz,

cemaattedir. Hak imam, kul imama uyandr. Çünkü Allah, onu ayakta

tutan ve oturtandr. Konumada ise, kul imamdr. Çünkü Allah, sözü

ona brakmtr. Öyleyse tek bana namaz klan kimse yoktur.

nsan bu namaznda Allah karsnda bulunduundan [huzur] ha-

bersiz kalrsa, hiç kukusuz, bu ibadette Rabbi olmakszn tek bana
kalmtr. Yalnz bama namaz klmann bâtn yorumu budur. Böyle

bir kii, hemcinslerinden bir cemaatte olsa bile, yine yalnz saylr. Ba-

ka bir yalnz ise. Hakk görmenin baskn gelip kendisinden fani olmak

nedeniyle namaz bütünüyle Rabbe tahsis eden kimsenin durumudur.

Böyle bir insan, namaznn Rabbi vastasyla kendisinden meydana gel-

diini görmekle birlikte, kendisini namaz klc görmez. Bu da, tek ba-

na namaza eklenir.

Namazndaki her bir organyla Rabbinin övgüsünü tebih ettii ve

her bir parçann O’nu müahede etmekle kendisinden geçtii kendisine

gösterilen bir kul, ‘cemaat
5

ücretine sahip olduu gibi ayn zamanda -

parçalarnn says ne kadar olursa olsun- tek bana klm içiinin ücretini

de kazanr. Bu durumda, ‘yalnz klmtr’ diye hüküm verebilecein gibi

‘cemaatle klm ve Hak imam olmutur’ diye de hüküm verebilirsin.

Öyle arifler vardr ki, Allah onlar imamlk makamna yerletirir,

kendisi ise cemaat olur. Bu durum, Hz. Peygamberin ‘Siz bkmadkça

Allah bkmaz’ hadisinde belirtilen anlama benzer. Baka bir ifadeyle Al-

lah, kul kendisiyle beraber yürüdüü sürece kuluyla yürür. Nitekim Al-
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lah ‘Beni zikredin, bende sizi zikredeyim™ buyurur. Kutsi bir hadiste ise,

‘Beni içinden zikredeni, içimden zikrederim, bir toplulukta zikredeni

onlardan daha hayrl bir toplulukta zikrederim’ buyrulur. Bu ise, ima-

m ve cemaati ifade eder. Öyleyse Allah, bu ve benzeri yerlerde seni öne

geçirmitir. Baka örnekler ise, ‘Bana dua ettiinde, dua edenin duasn

kabul ederim
5401

ve kullarn davet ederken sana imam oluuyla ilgili ola-

rak da ‘Bana dua ediniz
5402

gibi ayetlerdir. Sonra insanlar, Hakkn çar-

sna karlk vererek O’na dua eder. Allah da çarma uyanlarn duasna

olumlu karlk verir. Kendisini niteledii mutlak zenginliin sahibi olsa

bile, bu Rabbin ne kadar cömert olduuna baknz! Emrettii bütün

ibadetlerde kendisini kuluna nasl da balamtr? te bu, apaçk bir ih-

sandr.

FASIL-VASIL

Yalnz Klp Cemaate Yetien ya da Bir Cemaatte Namaz
Klarken Baka Bir Cemaate Yetien Kiinin Durumu

Namaz klp mescide gelen kimse iki durumdan birindedir: Bu kii

ya namazn tek bana klmtr ya da cemaatle klmtr. Tek bana
klmsa, baz bilginlere göre, akam namaznn dndaki bütün namaz-

lar cemaatle birlikte yinelemesi gerekir. Baka bir grup ise, akam ve

ikindi 'namaznn dndaki namazlar, baka bir grup akam ve sabah

namaznn dndakileri, baka bir grup ise, sabah ve ikindi namaznn
dndakileri baka bir grup ise, bütün namazlar cemaatle birlikte yine-

lemesi gerektii görüündedir.

Daha önce namazn cemaatle klm bir insan mescide geldiinde

ise, baka bir cemaade namazn yinelenip yinelenmeyecei de tartl-

mtr. Baz bilginler, yineleyeceini, baz bilginleri ise yinelemeyeceini

söylemitir.

Bizim görüümüz udur: imkân bulunduunda cemaate gitmek

farzdr. mkan olmazsa, tek bana namaz klar. Daha sonra cemaate

ulatnda ise -namazn cemaatle klm olsa bile- kamette ‘haydin na-

maza’ eklindeki çarya olumlu karlk vermek için ulat cemaade
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namazn yinelemesi gerekir. Her iki durumda da yinelenen namaz, kii

için nafile namaz yerine geçer. Cemaate gitme imkân bulamamsa, bu

durumda ona cemaat sevab verilir.

VASIL

Namazn Yenilenmesinin Nefisle lgili Yorumu

ari, namaz için [Hak ile] karlkl konumay belirlediinde, Hz.

Peygamber namaz hakknda öyle demitir: ‘Gözümün nuru, namaz k-

lnd.’ Böylece, ‘ihsan’n tanmnda ‘Allah’ görür gibi ibadet etmendir’

derken [kendisine] uyan insanlardan daha yetkin bir ekilde Hakk na-

mazda gördüünü bildirdi. hsan tanmlarken ise, belirli bir ibadeti

zikretmedi. Allah öyle buyurur: ‘Allah tövbe edenleri sever .’*03 Onlar,

honut olduu her durumda Allah’a çokça dönen insanlardr. Görme ve

karlkl konumay kendinde toplad için, namazdan daha üstün bir

hal ise yoktur. Baka bir ayette ise ‘Allah, ternizlerenleri sever
’404 buyru-

lur. Temizlik ise, namazn artlarndandr.

Seven kii, sürekli sevdiini görmek ve onunla konumak ister ve

bunu arzular. Sevgilisi ‘haydin namaza, namaz balad’ diyerek kendisi-

ni konumaya çardnda ise, zorunlu olarak onunla konumak ve

O’nu görmekten haz almak için çarld ie koar. Böyle bir durumda

olan kimse, yalnz ya da cemaatle klm olsa bile, kamet okunup nama-

za çarldnda namazn yinelenmesini kabul eder. Yalnz ve cemaatin

anlamn önceki bölümde açklamtk.

Daha önce namaz klp cemaate katlan kimsenin namaz yineleme-

yecei görüünde olanlar ise, ariflerdir. Tekrarlamay kabul edenler ise,

âklardr. Arifler, tekrar imkânsz görür. Onlar, namazda kiiye gelen

tecellinin baka bir namazdaki tecelliden baka olduunu bilir. lahi ge-

nilik nedeniyle tekrar ve yenileme imkânsz olduuna göre, namaz ye-

nilemek doru olmaz. Âk, [tekrarlama olamayacan] bilmedii halde

namazn yeniler. Arif ise, bildii için, namazn klar, fakat bunun tek-

rarlama olmadn bilir. O ne yapumn farkndadr. Bilgi en erefli

makam, sevgi ise en erefli haldir. ki makam, yani sevgi ve bilgiyi
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kendinde birfetiren ise, tecelli edenden dolay tekrarlamay, tecelli edi-

lenden dolay da tekrarn olamayacan kabul eder. Binaenaleyh böyle

bir insan, farz ya da nafile her namaz ilk olarak klar.

Baz bilginler, [dier namazlar deil, sadece] akam namaznn yi-

nelenmeyeceini kabul etmitir. Bu görüün kayna, akam namaznn

kulun tekliini, gecedeki vitir namaznn ise Hakkn tekliini temsil et-

mesidir. Gece vitri, tek rekâttr ve [bunun karl olarak] mudak bir-

lik, Allah’a aittir. Akam vitri ise* üç rekâttr. Böylece akam namaz,

çift vc teki kendinde toplamtr ve o ilk tek saydr.
cAUal tektir vc leki

sever.’ Kul, çift olmas yönünden Rabbini göremez. Onu ferdik birlii

yönünden görebilir. Allah, ilah olmak bakmndan 'ferdiyet’ zat olmas

bakmndan ‘ahadiyet [mudak birlik]’ birliinin sahibidir. Kul ilah ol-

mas bakmndan sahip olduu bu ferdiyet teklii itibaryla Rabbini gö-

rürse, mudak bir olan zatn tekliini de -kulun ferdiyet teklii yönün-

den deil- Hakkn teklii yönünden görür. Böyle bir durumda kul Al-

lah’ ancak Allah ile görür. Akam namazm yineleseydi, kulun teklii

çift haline gelir, Rabbini hiçbir zamai tek olarak göremezdi. Böyle ol-

mamas için arif, dier namazlardan farkl olarak, akam namaznn ye-

nilenmeyeceini kabul etmitir.

Akam namaznn yenileneceini kabul eden, kendi teklii nedeniy-

le deil, Hakkn leklii nedeniyle yenileneceini kabul etmitir. Büylcce

insann ‘ferdiyet
5
teklii, akam namazm yenilemekle çift haline gel-

mez. Çünkü Hak, her bakmdan yaratlmtan ayrlr.

Sabah namaznn yenilenmeyeceini ileri sürenlere -göre ise, ‘ilk sa-

bah’ farzdr. kindi namaz da farzdr. ‘kinci sabah’ ve ‘ikinci ikindi’ ise

nafiledir. nsan, farz yerine getirirken zorunlu bir kul olarak saf kuldur.

Nafilede ise, gönüllü-serbest bir kuldur. Mecbur olmak, gönüllü kulluk-

tan üstündür. Çünkü gönüllü kulluk yaptnda insann bu özgürlüü

baa kalkma imkân vardr. Allah öyle buyurur; ‘Müslüman olmalarn

bana kakarlar. De ki: Müslüman olmanz bama kalkmayn. Doru sözlü

iseniz, sizi imana ulatrmakla Allah size iyilik yapmtr.^

Allah kullarn kendisini görmesini günei görmelerine benzetince,

günein insanlarn özellikle de âklarn nezdindeki deeri artmtr.

Çünkü sevgili, görülmesini günein görülmesine benzetmitir. Âklar,

günei gördüklerinde sanki Allah’ görürler. Günei görmek, Allah’n
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kendisini görmekle ilgili vaadini hatrlatr. Bu nedenle, zorunlu kulluk

özelliiyle nitelenmezden önce günein üzerlerine domamasn istedik-

leri gibi mecbur kulluk halinde bulunmadklarnda üzerlerine batmama-

sn isterler. Nitekim onlar, Allah’ zorunluluk ve srf kulluk halinde

görmek ister. Bu durumda Hakk görmenin hazz daha tam ve ho ol-

duu gibi görülmesi de daha açktr.

Baka bir neden ise, batarken ve doarken günein Rabbine öyle

demesidir: ‘Onlar mecbur kul olarak braktmz gibi ayn ekilde

mecbur kul iken kendilerine geldik.’ Sabah ve ikindi namaznda [amel-

leri ilahi kata sunmak için] yükselen melekler de böyle der. Allah, ken-

dilerini en iyi bilen olduu halde, meleklere sorar. ‘Kullarm nasl b-

rakmz?’ Melekler cevap verir: ‘Onlar namaz klarken braktk. Geri

geldiimizde yine namaz klyorlard.’ Yanlarndaki meleklerin ayrlmas

olduu gibi dier meleklerin gelmesi de, ister ilk vaktinde ister son vak-

tinde klsnlar, namaza baladklarnda gerçekleir. Her insandan melek-

leri ancak belirttiimiz durumda ayrlr.

Bu nedenle, iman ve keif ehline göre namaz klan kii, sabah ve

ikindi namaznda ‘ihram’ tekbiri getirmek istediinde öyle der: ‘Allah-

'n rahmet ve bereketleri sizin üzerinize olsun.’ Çünkü o vakitte yanla-

rndaki melekler ayrlm, dier melekler ise yanlarna gelmitir. Melek-

ler kula gelirken selâm verdikleri gibi ayrlrken de selâm verirler. Allah,

'size selâm verildiinde, daha güzeliyle veya aynsyla karlk verin
5406

aye-

tiyle selâm iade etmemizi emretti. Dolaysyla imann hal; ve hakikatine

sahip bir müminin [kendisine gelip selâm verdiklerinde] o vakitte me-

leklerin selâmn almas zorunludur. Yoksa, bu iyilikten haberdar ve o

esnada aklindayken ihmal ederse, bu durum imanndaki bir eksikliktir.

Keif sahibi ise, görürccsinc bilirken mümin basiretlidir.

Sabah namaznn deil de, ikindi namaznn yinelenmeyeceini ka-

bul eden kimse, gayba ancak zorunlu kullukla yönelebileceini kabul

edendir. Çünkü gayb esastr ve o Hakkn hüviyetidir. Gayb, hüviyetten

ayrlmaz. Bu kii unu der: Sabah, gaybten ehâdete çkmaktr. Dolay-

syla ehâdette kullukta hangi halde bulunduuma önem vermem. Bu

hal, zorunlu veya serbest-gönüllü kulluk olabilir. Çünkü amaç, kulluk

snrnda durmaktr. ehâdet ise, iddia mahallidir. Çünkü bu âlem, ha-

reket, geçim, bakalarn görmek ve fiillerle perdelenmek mahallidir.
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kindinin deil de, sabah namaznn yinelenmeyeceini kabul eden

ise öyle der: ‘Zorunlu kullukla ez-Zahir ismine yönelmek istiyorum.

Gece yönelmesinin ise, zorunlu veya gönüllü olarak, hangi kullukla ger-

çekletiini önemsemiyorum.’ Bu nedenle ikindiden sonra Hz. Pey-

gamber nafile namaz klm sabah namazndan sonra ise hiçbir zaman

nafile klmamtr. ikindiden sonra nafile klmay kabul eden öyle der:

‘Gece görünmezliktir. Ona ait isim, el-Bâtn’dr, Gece, istesem de di-

rensem de, beni zorlayacak bir güce sahiptir. Gündüzün ise bu özellii

yoktur. Geceye gönüllü kul olarak yönelsem, onun otoritesi hakim olur

ve beni zorunlu kul haline getirir.’

Her grup, klndnda yenilemeyi uygun görmedii namazlarn

bâtn yorumunda bir durumu esas almtr. Daha önce, yalnzn ve ce-

maatin anlam açklanmt.

FASIL-VASIL

Kim mamlk Yapabilir?

Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘Kur'an- Kerîmi en iyi okuyan kii

toplulua imam olur.’ Bir grup bilgin ‘en iyi okuyan deil, en yi bilen

imam olmaldr’ der. Bu görüü benimseyenlerle Hz. Peygamberin ifa-

desi arasmda bir görü ayrl vardr. Bu görüü kabul edenlere ‘bu ha-

dis size ulat m?’ diye sordum. Onlar da ‘evet’ deyip unu dediler: ‘O

hadis rivayet edildi ve biz de onu örendik. 5 Ben, Hz. Peygamberin sö-

zünü benimsiyorum ve aksi görüü ileri sürenlerin hiçbir kant yoktur.

Hz. Peygamber bu hadisin devamnda öyle der:

‘Okumalar eit ise, sünneti en iyi bilen imam olsun.’ Hz. Peygam-

ber bilen ile okuyan ayrt etmi, okumada eit olmadklar sürece

imaml daha iyi okuyann hakk saymtr. ki kii okumada eit ise,

biri dierinden imamla daha uygun deildir. Bu durumda sünneti iyi

bilen ve daha anlayl olan kimse öne geçirilir.

Hz. Peygamber öyle ekler: ‘Sünneti bilmede eit iseler, kim daha

önce [Medine’ye] hicret etmise imam odur. Ayn zamanda hicret et-

milerse, daha önce müslüman olan imamdr. Bir adam, sultanna
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imam olamayaca gibi izni olmadkça misafir, ev sahibine imam ola-

maz.’ Bu, doruluunda görü birliine varlm bir hadistir. Ebu Ha-

nife de, bu hadisi kabul etmi ve esas alnabilecek güvenilir bir hadis

saymtr.

Hz. Peygamberin döneminde ‘iyi okuyan’ ‘iyi anlayan’ demekti di-

ye hadisi yorumlamamaya kalkann görüüne gelirsek, böyle bir tevil,

zaten ‘sünneti daha iyi bilen’ eklinde hadiste geçmiti. Allah’n sözü-

nün önüne baka bir eyin hiçbir ekilde geçirilmemesi gerektii bilin-

melidir. Bir seçkinin önüne düük mertebeli biri geçerse, o artk seçkin

olmaz. Kur’an ehli, Allah’n ehli ve seçkinleridir. Onlar, Kur'an- Ke-

rîm'in harflerini okuyan Arap ve Arap olmayanlardr. Bu sayede onlar,

Allah’n ehli ve seçkinleri olabilmitir. Bu okumaya Kuran' bilmeyi ek-

lediinde, ehil ve seçkin olmada ayrcalkl hale gelir. Bu durum ise,

okumak yönünden deil, anlamlarn bilmek bakmndandr. Bilgiye ve

okuyua onunla ameli eklediinde, bu durum ‘nur üstüne nur nurdur.’

Okuyucu bahçenin sahibi iken, [okuduunu] bilen, bahçenin türlü

meyvelerine, tatlarna ve yararlarna aina olan kimsedir. Amel eden ise,

bahçeden yiyene benzer. Kur'an- Kerîm'i ezberleyip anlamn örenen

ve onunla amel eden kii, kendisine yarar ve zarar veren eyleri bilen ve

yiyen bir bahçe sahibine benzer. Kur'an- Kerîm'i ezberlemeyen bilgili

ve amel eden kiinin durumu ise, meyvelerin türlerini, tatlarn, dikili-

lerini bilip bakasnn bahçesinden meyve yiyene benzer. Sadece amel

eden ise, bakasnn bahçesinden yiyene benzer. Bahçe sahibi, bahçesi

olmayan kiilerden daha üstündür, çünkü dierleri ona muhtaçtr.

VASIL

Konunun Nefs Bakmndan Yorumu

mam olmaya en layk kii, Hakkn kula, gözü, eli, dili ve dier

güçleri olan kimsedir. Bu durumda eit iseler, Rahlgn hakkn en iyi

bilen kimse imamdr. Bu konudaki bilgide de eit iseler, kulluu ve ay-

rlmaz özelliklerini en iyi bilen kimse imam olmay hak eder. Kulluun

bilinmesinin üzerinde veya ardnda onun yerini alabilecek daha beeni-
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len bir hal yoktur. Çünkü insanlar, bu nedenle yaratld. Allah öyle bu-

yurur:
‘Ben insanlar ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattm.*07

mamlk gerçekte Allah’a aittir. Bu hallerin sahipleri ise, Allah’n vekil

ve halifeleridir. Bu nedenle onlar kendi nitelikleriyle nitelemi, hatta

kendisini onlarn nitelikleri yapmtr. Öyleyse imam O'dur, onlar deil!

Allah öyle buyurur: ‘Sana biat edenler, Allah'a biat etmitir.
,m Baka

bir ayette ise ‘Peygambere itaat eden, kukusuz Allah'a itaat etmitir.*
09

Baka bir ayette ise ‘Allah'a ve Peygamberine ve sizden emir sahiplerine

itaat ediniz* 10 buyrulur. Kastedilen emir sahipleridir. Emir sahibi, ger-

çekte emrinin karsnda kimsenin duramad kiidir. Onlar, Allah sa-

yesinde gördükleri ve duyduklar gibi, Allah vastasyla emir verirler.

Dolaysyla bir eye ‘ol* dediklerinde, o ey hemen oluverir. Çünkü on-

lar, Allah vastasyla konumutur. ‘Arani2dan olan emir sahipleri’ aye-

tinin bâtn yorumu budur. Bu nedenle hükümdara itaat farzdr. Çünkü

sultan, Allah’n meru emri durumundadr. Ona itaat eden kurtulur,

kar çkan ise helak olur.

FASIL-VASIL

Kur'an- Kerîmi Okuyabilen Çocuun
mamlk Yapmas

Bilginler, yetikin olmayan çocuk Kuran' okuyabildiinde, imam-

lk yapp yapamayaca hususunda görü ayrlna dümütür. Baz

bilginler, bunu her durumda anlamda caiz saym, baz bilginler ise her

koulda reddetmi, baz bilginler ise -farzlarn dnda- sadece nafile

namazda imamlk yapabileceini iddia etmitir.

Meselenin bâtmî yorumu udur: [Çocuk anlamndaki sabi’nin kö-

keni meyanmda] Bir. ey bir eye meylettiinde ve yöneldiinde ‘falan

falana sabâ etti’ denilir. Çocuk, doasna ve arzularna yöneldii için,

sabi diye isimlendirildi. Baka bir ifadeyle sabi, arzularna yönelen de-

mektir.' Çocuk, yükümlülüü gerektiren akl düzeyine ulamam kii

demektir. Doa, akldan daha aa bir mertebededir. Dolaysyla, do-

ann ya da ona yönelenin ‘öne geçmesi’ uygun deildir. Doa geride
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olduu için, doaya tam olarak yönelen kimsenin geride kalmas zorun-

ludur. Geride olan kii ise, öne geçip imam olamaz. Çünkü imamlk,

bulunduu durumun zdddr. Bu yorumu dikkate alan kimse, Kur'an

okuyor olsa bile çocuun imam olmasn caiz saymaz. Onun Kur'an ta-

ycs olduunu dikkate alan ise, imaml çocua deil, tad Ku-

ran'a verir. Böylece çocuun imaml, Kur'an nedeniyle ‘dolayl imam-

lk’ hükmündedir ve imaml caizdir. Allah öyle buyurur: ‘Ona çocuk

iken hikmeti verdik* 1 ' Kastedilen, imamlk hükmüdür. Baka bir ayette

ise
‘Beiinde çocuk olan biri nasl konuur dediler. Çocuk ise ‘Ben Allah'n

kuluyum, bana kitap verdi ve beni peygamber yapt’ demitir
’412

buyurur.

Bu da, çocuk diye isimlendirilmesine ramen imamlk makamdr.

Çocuun kulluunu gönüllü kulluk sayp -çünkü yükümlü deildir-

nafle namazn gönüllü-özgür ibadet olduunu kabul edenler ise, farzda

deil, sadece nafile namazda çocuun imam olabileceini caiz görür.

Bunun nedeni, ikisi arasnda gönüllülükteki ilikidir.

FASIL-VASIL

Büyük Günah Sahibinin mam Olmas

Baz bilginler fasn imam olabileceini her durumda reddetmi-

ken baz bilginler her durumda bunu caiz görmütür. Bir grup ise

faskh kesin olan ile öyle olduu zannedileni ayrt etmitir. Bu bilgin-

lere göre faski kesin olann imaml caiz deildir ve öyle bir insann

ardnda namaz klan namazn yenilemelidir. Fask olduu zannedilen

kimsenin ardnda namaz klann da, vakit çkmamsa namazn yenile-

mesini müstehap saymlardr. Bunun yan sra günahkârl ‘tevil’ ne-

deniyle olanla olmayan ayrt etmilerdir. Tevil nedeniyle fask olann

imamln caiz görmü, tevilden dolay fasile olmayann imamln ise

caiz görmemilerdir. Ben ise, fasn imamlnn her durumda caiz ol-

duu görüündeyim. Çünkü mümin, kesinlikle fask olmaz. Hiçbir ey
imann karsnda duramaz.

Meselenin batm yorumu udur: Fask, gerçek aslndan çkan kimse

demektir. Gerçek asl, insann yaratl gayesi olan kulluktur. Kaçnl-
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maz olarak insan, ya Allah’a ya da kendi arzusuna kuldur. Dolaysyla

insan hiçbir zaman boyunduruktan kurtulamaz. Bu boyunduruktan

çkmak, kendisini izafe etmesi emredilmi [baka] bir sahiplenilmilikle

mümkündür. Böyle bir durumda onun imaml caizdir: Allah'n be-

endii ilere erdirdii kullar, öyle bir fas ‘imam’ edinir. Onlar, böy-

le bir insan ‘arzusuna’ kulluunu -ki bedbahtlnn sebebidir- yerine

getirici olarak görür. Böylece Allah'n kendisine kul olmay emrettii

kulluu tam olarak yerine getirmeyi ondan örenir ve ‘Bir insan arzu-

suna böyle kul oluyorsa, benim Allah'a böyle hir kul olmam daha zo-

runludur’ der.

Allah dostlarnn fas ‘imam’ edinip bu davranlarnn Allah nez-

dinde onlara yarar verdiini ve bu uymann onlarn kurtulularna se-

bep olduunu gördüümüzde, fasn imamln geçerli saydk. Ab-

dullah b. Ömer, tevil nedeniyle fask saylanlar hakkmdaki görü ayrl-

ndan farkl olarak, faskinda görü ayrl bulunmayan Haccac’n

arkasnda namaz klmt. Allah’a inanp ilahlnda Allah'n birliini

kabul eden hiç kimseyi Allah gerçek anlamda fask diye isimlendirmeye-

cek kadar yücedir. Bununla birlikte az bile olsa, belirli bir emrin dna
çkt için dil bakmndan öyle isimlendirilebilir. Günahlar, sahibi ‘kâ-

fir
5

diye isimlendirilmedii sürece imaml etkilemez. Zanna bal
faskla gelirsek, mümin kötü zanda uzaktr. Bir müminin zanla fask

olduuna inanlmaz. Allah katnda imam geçerli hiçbir mümin böyle

bir zanna dümez.

Bütün bunlar, görünen hallerle ilgilidir. Görünmeyenler ise, Al-

lah’a veya Allah'n bildirdii kimseye kalmtr.

Ardndan arif, eriatn knad ‘fasklk’ anlamndan dilin fasldk

sayd anlama yükselerek faskla bakar. Fakat bu, zâhirî hükmü ba-

kmndan deil, meselenin bâtnî yormndadr. insan doasnn üze-

rindeki etkisinden yüce ruhlarn mukaddes ve arnm âlemine çkarak

beeriliinden ayrldnda, acaba orada imamlk yapabilir mi, yapamaz

m? Baz dosdarmz, herhangi bir kayt olmakszn insann en yüce

âlemde imam olabilecei görüündedir. Bizim görüümüz de budur.

Baz dosdarmz ise, doasnn hükmünün dna çktnda, insan ve

cinlerin doal cisimlerine ait ayrk ruhlardan bakasna imam olamaya-

ca görüündedir.
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Görü ayrlklarnn sebebi, herkesin o esnada kqfinde gördüünü

bildirmesidir. Keif sahibi ise, gerçee bazen bütün yönlerinden ulaa-

bilecei gibi bazen kimi yönlerine ular. Allah o eyin diledii yönlerini

kendisinden gizler. Buna ramen keif sahibi, söz konusu eyin bütünü

hakknda yargda bulunur. Böylece kefi doru, yargsn genellemesi

ise hataldr. Sonra, [doann etkisinden çktnda] ruhu bakmndan

dier bütün melekî ruhlardan biri olduunu görür ve öyle der: Do-

amdan çkm olsam bile, bende emir âleminden bulunan ksm nede-

niyle melek olmaktan çkmadm. Böylece, doasndan çkt gibi ru-

hundan da çkmak ve uzaklamak ister ve 'rabbani srr’ ile [emir âle-

minden de] çkar. lahi isimler, onun karsnda durur ve Yaratannn

önünde isimlere imamlk eder. Her ilahi ismin kendine özgü bir hakika-

ti vardr. Kul ise, bütün hakikatlerin bir toplamdr. Böylece, doasn-

dan ve ruhundan çksa bile, o mertebede imaml geçerlidir.

[Faskln bâtn yorumu balamnda] Kul hangi mertebeden ayr-

lr ve çkarsa, bu nedenden dolay bir grubun knanmasyLa karlar.

Çünkü o grup, kulun ‘bütün [hakikatlerin gerei]’ ile ibadet ettiini gö-

rüp -ki bu dorudur? [ayrldnda] onu ‘fask [bir mertebeden ayrl-

m]’ diye isimlendirir. Fakat bu, imkânszdr. Çünkü seyr ü sülük, sona

ulancaya kadar ayrmay gerektirir. Bitince hu kez tamamlanncaya

kadar aama aama [ayran unsurlar] bileir. Böylece insan, her âlemde

‘fask’ ismini yitirir. Fasgn imaml hakkndaki bârnî yorum budur.

FASIL-VASIL

Kadnn maml
Baz insanlar, kadnn kadn ve erkee imamlm genel anlamda

caiz görmü, baz insanlar ise bunu her yönüyle reddetmi, baz insan-

lar ise, sadece kadnlara imam olabileceini söylemitir.

Bu meselenin batm yorumu udur: Hz. Peygamber, baz erkekle-

rin kemaline tanklk ettii gibi baz kadnlarn kemaline de tanklk et-

mitir. Gerçi bu konuda erkeklerin says kadnlardan fazladr. Kemal

ise, peygamberliktir ve peygamberlik imamlktr. Böylece kadnn
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imaml da, gcçerlidir. lke, kadnn imamlnn caiz olmasdr,

ysyla kamu olmakszn bunun caiz olmadm iddia edene kulak

rilmez. Kadnn imamln kabul etmeyenin bu konuda hiçbir dayana

yoktur. Bu konudaki delile itiraz yöneltilebilir ve kar kant zikredilebi-

lir. Bu nedenle [engelleyici] delil olmaktan çkar ve kadnn imamlnn
caiz olmas ilkesi geride kalr.

Bilmelisin ki: nsan kendiliinde bir âlemdir. Hacim bakmndan

küçük olsa bile, anlam bakmndan çoktur [büyük] . Bu nedenle ‘ancak

sana ibadet ederiz’ eklinde çoul ifâde kullanlr. Burada organlar, iç

ve d kuvvetleri öne geçenlerin hükmüne boyun edirdi. Öne geçenler

ise, akl, nefs ve arzu gücüdür. Her biri, belirli bir vakitte cemaate

imam olur. Bütün itaatler akla, mubahlar nefse, itaatsizlikler ise arzu

gücüne yaknlatrr.

Akla öyle denilir: Nefs, yakiatnc amellerde sana uymaktan ve

sen imamlk yaparken seni önder edinmekten usanm, mubahlara yö-

nelmi ve sana ‘imamlk’ yapmaya yeltenmitir. Sen de ona uy ve arzu

gücü kendini kandrmasn diye bir koruyucu olarak onun ardnda na-

maz kl! Çünkü, kendisini harama düürebilme umuduyla, mubahlara

dalmken arzu gücü nefse uyar.’ Böyle bir durumda nefsin imaml
caizdir. Kadnn imaml budur. Akln imam olmas ise, müslüman,

yetikin, âlim ve nikâhl anne babadan doan erkein imamldr. Ar-

zunun imaml, münafk, kâfir ve faskn imam olmasna; nefsin imam-

l ise, kadnn imamlna benzer.

FASIL-VASIL

Veled-i Zinannmaml
Fakihler, veled-i zinann imaml hususunda görü ayrlna

dümü, baz bilginler bunu caiz görmü, bazlar caiz görmemitir.

Meselenin batini yorumu udur: Veled-i zina, Allah katnda bee-

nilmeyen yanl bir niyetten meydana gelen doru bilgidir. Baka bir

ifadeyle o, yanl bir öncülden meydana gelen doru sonuçtur. nsan

Allah rzasndan baka bir gayeyle bilgi elde etmek istese bile, bilgiyi el-
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de etmesi bilgisiz kalmasndan daha iyidir. Çünkü bilgiyi elde eden in-

san, Hakkn rzasna ulaabilir ve böylece Rabbine nasl ibadet edecei-

ni örenir. Öyleyse veled-i zinann ‘imaml’ caizdir. Bu imamlk, bil-

gisiyle gösteri ve duyurmay hedefleyen âlimin fetvasna uymaya ben-

zer. Böyle bir bilginin talebinin ilkesi meru deildir. Fakat bilginin o

ahsn varlnda meydana gelmesi bir erdemdir.

FASIL-VASIL

Bedevi Olann maml
Bilginler, bedevinin imaml konusunda görü ayrlna dümü-

tür. Bazlar bunu caiz görmü, bazlar caiz görmemitir.

Bunun bâtn yorumu udur: Bilgilendirilmesi gerekli bir cahilin

bilgiliye imam olmas geçerli deildir. Halbuki imama uyulur. Bedevi

ise, ne bilir ne örenir. Dolaysyla bu özellikteki birinin imam olmas

caiz deildir. Çünkü o kendisine neyin gerekip gerekmediini bilemez.

Öyleyse ona uyan kii arr.

Bedeviye uymak, farz klan insann, nafile klann ardnda namaz

klmasna benzemez. Çünkü imam nafile klarken arkasndaki cemaat

farkl bir niyet ettiinde, namazda farz olan eylerde imamla ters dü-
memitir. Çiinkii ister nafile farz, olsun, namaz bir takm farz ve sünnet-

leri içerir. Namazn bütün ardar farz olduu gibi sünnetleri de beyle-

dir. Öyleyse nafile klan imam da, farz namazda yapmas gereken rükû,

secde ve dier ardar yerine getirir. Ayn ey, sünnetler için geçerlidir.

Farz lalan da imama, her ikisinin de yapmas zorunlu olan bu fiillerde

uymaktadr. Dolaysyla nafile klann arkasmda farza niyet eden kimse,

nafile klan kimseye de farz olan fiiller için imama uymutur. Bunu bil-

melisin!

FASIL-VASIL

Âmânn maml
Baz bilginler, âmânn imamln caiz görmü, baz bilginler bunu

reddetmitir. En iyisini Allah bilir!
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Meselenin bâtn yorumu udur: Ama, bakt yerde herhangi bir

eyi ayrt etmeyen akn demektir. Durduu için, kuku duyan da de-

ildir. lke, insanlarn üzerinde yaratld ftrattr. u halde âmâ, ba-

karken ve arrken mümindir. Bu nedenle ftratn asl nedeniyle imam-

l caizdir. Hz. Peygamber Ümmü Mektûm’u Medine’ye imam olarak

görevlendirmiti. O da, âmâ olduu halde insanlara namaz kldnrd.

FASIL-VASIL

Bir nsann Kendisinden Deerli Birinemaml
Bilginler, aa derecede bulunan birinin imaml hususunda gö-

rü ayrlna dümütür. Bazlar bunu kabul etmi, bazlar reddetmi-

tir. Hz. Peygamber, Abdurrahman b. Avfn arkasnda namaz klm ve

kaçrd ksm kaza etmitir. Bu konuda hiçbir görü ayrl yoktur.

Ardndan öyle demi: ‘Aferin!’

Meselenin bâtnî yorumu udur: Faziletli kii, kendisinden üstün

olduu birinin ardnda namaz klabilir. Bunun gayesi, onun himmetini

yükseltmek, bir siyaset ve iyi eitim olarak onu daha üstün ve deerli

eyleri aramaya teviktir. Erdemli içii ‘basirede Allah'a davet edendir.’

Allah, küçüe ilgisindeki dürüstlük ölçüsünde büyüe fetihler nasip

eder. Öyleyse, küçük, farknda olmakszn büyüe ve imamna fayda ve-

rir.

Öyle dürüst-müritler vardr ki, ilahi ilgiye mazhar olmas nedeniyle

[sülükleri esnasnda] bir ‘vaka’ gerçekleir ve sonra on eyhine arz

eder, eyhi ise, bu ‘vaka’nn anlam hakknda herhangi bir tecrübeye

sahip deildir. Müridin himmeti ise, vakasnn çözümünü bu eyhten

bakasn bilmeyecei konusunda kesinlemi ve buna odaklamtr.

Bunun üzerine, müridin himmeti ve doruluu sayesinde, Allah o ey-

he bilgiler ihsan eder. Bu durum, Allah’n müride olan inayetinden

kaynaklanr. Böylece eyh, makam bakmndan kendisinden daha üstün

olsa bile, dolayl olarak bundan yararlanr.

nsann ‘zevk’ yoluyla girdii her makamn içerdii her eyin bi-

linmesi zorunlu deildir. Çünkü kesin olarak biliyoruz ki, biz peygam-
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herlerle bir rakm makamlarda bir araya geliriz. Halbuki, o makamlarn

srlarn bilmede çok büyük bir fairk vardr. Ayn makamda bulunsak bi-

le, onlar bizim sahip olmadmz bilgilere sahiptir. Daha alt mertebede

bulunan kimsenin imaml budur.

Bunu anla! Kendini kandrp ‘ben onun eyhiyim, ben ondan bilgi-

liyim
1

deme! Evet, terbiyenin gereklerini bilmede sen müridinden daha

üstünsün. Fakat terbiyenin sonucunu bilmede müridinden bilgili olma-

yabilirsin. Bu durumu pek çok ahsta açkça gördük.

Övgü Allah'adr. Otuz dokuzuncu ksm sona erdi. Ardndan kr-

knc ksm gelecektir.



[FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN]
KIRKINCI KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla

FASIL-VASIL

imam Fatiha’y Bitirdiinde ‘Amin’ der mi, demez mi?

Bilginler, bu konuda görü ayrlna dümütür. Baz bilginler,

demek gerektiini, baz bilginler ise denilmeyeceini iddia etmitir.

Bu konudaki batn deerlendirme udur: insan kendisini kendisi-

ne -yabanclatrrsa, nefsine yabanc gibi hitap eder. Allah öyle der: ‘Biz

insan yarattk, nefsinin onafsüdad eyi biliriz
’41* Bi durum, her insa-

nn yaratlnn geregi olarak, zevkle bildii bir durumdur. Allah’n

peygamberi ise sorumlu insana öyle der: ‘Nefsinin üzerinde hakk var-

.

dr.’ Bu ifadede nefsi kendisine izafe etti. Halbuki hiçbir ey kendisine

izafe edilemez. Hz. Peygamber ise, nefsi insandan baka sayp onun in-

sandan istedii bir hakk ortaya koymutur.

Okuyan insan ise, Fatiha’y bitirdiinde nefsinin ‘amin’ demesi ge-

rektii gibi okuyan nefs ise, bu kez insann ‘amin* demesi gerekir. nsan

hakikati bakmndan tek, güçleri bakmndan çoktur. Bu durumu ‘

onla-

rn bir ksm kendisine zulüm eder'
4 '*

ayeti destekledii gibi intihar eden

hakknda söylenen ‘Kulum nefsiyle benimle mücadele etmitir’ ifadesi

de destekler.

Bu müahede mertebesinde bulunan kii, imamn ve yalnz bana
klann ‘amin’ demesi gerektiini kabul eder. mamn tek bir varlk ol-

duunu ya da onun ‘benimle duyar, benimle görür, benimle konuur’

kutsi hadisinde belirtildii gibi Rabbi vastasyla okuduunu kabul eden
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kimse ise, imamn ‘amin’ demeyeceini kabul eder! Bicaye’li eyh Ebu

Medyen, bu makama iaret ederken öyle derdi: ‘Gördüüm her ey

üzerinde Be yazlyd.’ Söz konusu Be, iyelik Be’si diye isimlendirilir.

O halde ‘amin’ demek, her halükarda daha uygundur. Çünkü yü-

kümlü dua ettiinde, kendisiyle balamaldr. ‘Amin’ demek, bir duadr.

Anlam udur: ‘Allah'm! yilie ve senden istediimiz eye inandk.’ in-

san, halinin ve müahedesinin gereine göre hareket eder. Güvenilir bir

hadiste, ‘imam amin dediinde, siz dc amin deyiniz’ buyrulur. Baka bir

hadiste ise ‘imam, sapknlarn yoluna deil’ dediinde, siz de ‘amin’ de-

yin’ buyrulur.

FASIL-VASIL

mam Ne Zaman Tekbir Alr?

Baz bilginlere, imam kamet tamamlanp saflar düzenlendikten

sonra tekbir alr, baz bilginlere göre ise kamet tamamlanmadan önce,

bazlarna göre de müezzin ‘namaz balad’ dedikten sonra tekbir alma-

ldr. Bana göre imam serbesttir.

Meselenin bâtn yorumu udur: Kamet Allah’n önünde ayakta

durmak içindir. Çünkü müezzin ‘haydin namaza der!’ Saflarn düzelme-

si, Allah katnda meleklerin saflarna benzer. O melekler, ‘saf saf duran-

lar™ ayetinde Allah’n üzerlerine yemin ettii kimselerdir. Kamet, ayn

zamanda adaletin salanmasna iaret eder. Çünkü insan, ruhuyla birlik-

te Allah’n bu bedeni idare etmek için görevlendirdii bir hükümdardr.

Allah, ‘emin belde’ ayetinde buna iaret etmitir. Çünkü insan, tpk

‘ehirlerin anas Mekke’ ya da ‘kitabn anas Fatiha suresi’ gibi, ‘toplayc

ana’dr. Muhatab ‘organlar bütünü’ olan ibadetlerde adaleti ve dengeyi

salamak için hükümlerin farz klnmas kaçnlmazdr. Binaenaleyh,

zahir ve bâtn bakmndan himmetlerin bu konuda toplanmas zorun-

ludur.

Böyle düünen kimse, kametten ve saflar düzenlendikten sonra

tekbir getirmeyi kabul eder. Bu durumda adeta öyle der: Allah her du-

rumu ve yönü mutlak olarak kuatt için, O’nun tekbiri böyle bir nite-
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likle snrlanmayacak kadar büyüktür. Çünkü O c
her eye yaratlm

vermitir.’ Ayrca O, ‘dosdoru yol üzerindedir.’ Allah, kullarn özel

yol üzerinde yürümekle sorumlu tutunca, olara unu belirtti: O yola gi-

ren kii mutlu, ondan sapan bedbaht olur.

yiliklere komay ve [namazda Hak ile] konumada acele etmeyi

dikkate alan bilgin, kamette ‘haydin namaza5

ifadesini duyduunda tek-

bir getirir. Bunu yapmak için ise, ‘yerleik’ olmak gerekir. ‘Allah'tan

baka ilah yoktur’ denilmeden bunu yapamaz. Bundan sonra tekbir ge-

tirir. Bu nedenle ‘tekbir ile kamete koar5

dedik. Söz konusu ola, mü-

ezzinin ‘namaz balad’ demesidir. mam tekbir getirirken geçmi za-

man fiili kulland için, ‘namaz balad’ ifadesinde müezzini dorula-

m olur, insan, namazm böylece ‘doruluk’ direi üzerine kurar ve

‘kudretli hükümdarn katnda’ ‘cennetlerde ve nehirlerde’ ‘doruluk

makamnda’ sevap elde eder. Baka bir ifadeyle, geni ve yaygn ilimle-

rin örtüleri içerisinde. Bu konuda hangi benzetmeyi kullansan, bakas

gelir. Çünkü nehir, sürekli örnekler getirmeyi sürdürür.

Namaz, insann ayakta duruunu salayan acbü’z-zeneb [kuyruk

sokumu] gibi, ihram tekbiriyle balar. Müezzin, imam tekbir getirmez-

den ‘namaz balad’ derse, doru söylememi ve daha önce konumu
olur. Zevk ve sr ilimleri ise, sözde öne geçmeyi kaldrmaz. Çünkü bu

ilim, hakikate vc kefe göre davranr. nsann cam onun elinde deildir.

Müezzin ‘namaz balad’ derken imam tekbir getirmeden ölürse, hiç

kukusuz [müezzini] yalanlayc olarak öldüünü biliriz. Hz. Peygam-

berim ‘insan namaz bekledii sürece namazdadr’ demesi de ona bir ya-

rar salamaz. Çünkü böyle bir durumda biz, ‘beklenen namazda’ bulu-

nuruz.

Hiç kukusuz arifler, bütün hareket ve durularnda sürekli namaz

ve [Hak ile] konuma halindedir. Fakat burada istenilen, ihram tekbi-

rinden selama ve bütün dier unsurlar eksiksiz bir ekilde yaplmasyla

emredilmi namaz klmaktr. Böylece namaz, bilhassa Rabbi vastasyla

onu klanda, gözle görünebilecek ekilde düzgün klnr. Rabbi vasta-

syla kldnda ise, namaz cn yetkin ekilde ortaya çkar vc nefsin onda

pay kalmaz. Böyle bir namaz, yaratlma deil, Hakka nispet edilebile-

cek bir namazdr.
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Müezzinin ya da kendisinin okuduu kameti namazn parças sayai

kimse, kametten sonra tekbir getirir. Böylece kamet ile namaz -müezzin

ile deil- kendi bana kamet getiren kii için ortak olur. Çünkü bu es-

nada ayrm yoktur. Bu durumda ona göre namazn ilk unsuru, kametin

yerine getirilmesidir. u var ki bunun böyle olmas, müezzin ve imamn

(nefislerinden ‘fani’ olduklar ölçüde Rabbleri vastasyla hareket etme-

lerine baldr. Bu durumda namaz ilahi bir yap kazanr. Fakat görü-

nüte tek birinin gücüne kavuamaz. Çünkü iki ahstan her birinin mi-

zac dierinden farkldr. Hak ise, sadece teceliigahn durumuna göre

tecelli eder.

Her durumda srrn Rabbinin önünde ayakta tutan bir kul, her ha-

linde namaz klmaktadr. ekilci bilginler arasmda görü ayrl çkan

bu vakitlerin hangisinde tekbir getirilirse getirsin, doru yapm olur.

Çünkü namaz balamtr ve Allah müçtehidin hükmüyle bizi sorumlu

tutmutur. "Namaz balad’, kamerce bü hale özgü olmayan hallerde

kulland için organlara içinde bulunduu bir halden baka bir hale

çkmakla ruha, yani bütüne yönelik bir haldir. Yani ‘namaza yöne? de-

mektir. Namazdaysan bu durumda ‘namazlarnda daimi ve namazlarn

sürekli klanlardan of demektir.

FASIL-VASIL

imam Takldnda Hatrlatma

Bilginler, imam ardnda hatrlatma yaplp yaplmayaca hu-

susunda görü ayrlna dümütür. Baz bilginler bunun yaplabilece-

ini, baz bilginler yaplamayacan ve imam ardnda rükûya git-

mesi gerektiini savunmutur. Baz bilginler, imam yardm istediinde

hatrlatma yaplabileceini söylemitir. Baz bilginler, sadece Fatiha’da

hatrlatma yaplabileceini söylemitir. Bu görüe göre zamm surede

hatrlatma yapan kimsenin namaz bozulur.

Meselenin bâtmî yorumu udur: ‘ilk düünce’yi kabul eden, imama

hatrlama yaplamayacan kabul etmitir. Vakti ya da nefesleri gözet-

meyi esas alan kimse de, böyle düünür. lk gelen düünceyi benimse-
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yen ve bu düünceye uyup hükmü ona brakan ise, bir süre ya da belli

ayetler okumaya balayp ardnda onun niyetlendii eyi tamamla-

mas gerekir. Bu nedenle cemaatten yardm ister, cemaat de ona yardm

edip ardnda hatrlatlr.

Hz. Peygamber namazda ardnda, Kur'an- Kerîm hafz olan

Ubey’e ‘niçin hatrlatmadn’ demitir. Hz. Peygamber, birincil amaç

olarak okumay dikkate ald ve onu tamamlamak istedi. Kulun namazda

armas, onun varlua ilk kanttr. ‘Onun varl’ derken, bu varln
sabit olmasn kastetmekteyim. Çünkü arma Hakkn niteliklerinden

deildir. [Nefsiyle deil de] Rabbiyle kldnda ise, içinde olduu hale

ve vakte göre Hak ile beraber olup geçmi veya gelecee bakmamas

gerekir. Bu durumda ne hatrlatma ister ne kendisine hatrlatlr. Bunun

yerine Rabbi onunla konumasn bitirdiinde, rükûya gider ve bu,

onun Kur'an- Kerîm’den kolayna gelen sureyi okumas demektir. Al-

lah ‘Kuran 1dan kolayna geleni oku,4Ib demi, o da bunu yapmtr. Öyley-

se, namazda bir yaratlma ait saylabilecek bir iz olmamaldr. Bu, Ali

b. Ebu Tâlib’in görüüdür. Caiz olma ise, bn Ömer’in görüüdür.

FASIL-VASIL

Namazda mamn Yeri

Bilginler, namazda imamn yeri hususunda görü ayrlna dü-

mütür. Baz bilginler, imamn yerinin cemaatinkinden yüksek olabile-

ceini kabul etmiken, baz bilginler bunu caiz görmemitir. Baz bil-

ginler ise, biraz yüksek olmasn müstehap saymtr. Bizim görüümüz

ise, bu görülerden her birinin caiz olduudur. Fakat tam olarak kendir

sine uyulabilmesi için imanm yerinin yüksek olmas daha uygundur.

Konunun bâtî yorumu udur: eyler arasnda iliki olmas, ol-

mamasndan daha üstündür. mamlk mertebesi cemaatin mertebesin-

den daha üstündür. Bu mertebede üstün ve daha üstün [derecelenmesi-

nin] bulunup [imanm] bulunduu yerin de daha üstün olmas gerekir,

çünkü o, uyulma makammdadr. Öyleyse imanm cemaatten daha üs-
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tün olmas bir zorunluluktur. Çünkü o, cemaatin [uyaca] bir yerdir

ve bu nedenle imam diye isimleridirildi.

mamn birbirinden farkl ikier hali vardr: Birinci ikili, imamn

ayn anda imam ve cemaat obuasdr. Bu durumda, pek çok cemaat

kendisine uyar ve o da cemaattir. Secdesinde, rükûsunda ve bütün fille-

rinde cemaat kendisine uyar. Bu bakmdan imamdr. Dier iki hal ise,

namaz klan diye isimlendirilmesin! salayan haldir. Bu durumda o

Rabbiylc beraberdir. Bu durumda o, bakasna da imamdr. Dolaysyla

baka bir hali daha vardr.

mamn ‘namaz klan’ olduunu dikkate alanlar, saylar çok bile ol-

sa imamn namaz klan insanlardan yüksekte durmasn caiz görmez.

Çünkü imamdan saflarn sonuncusuna kadar hepsi, birbirinin imamdr.

Onun ‘imam’ olduunu dikkate alan ise, yerinin cemaatin yerinden

yüksek olmasn uygun görür. Öyleyse herkes, kendi görüüne göre ha-

reket eder.

FASIL-VASIL

mamn mamla Niyeti

Bilginler, imamn imamla niyet edip etmemesi gerektii konu-

sunda görü ayrlna dümütür. Baz bilginler niyetin vacip olduu-

nu, baz bilginler ise olmadn ileri sürmütür. Ben de bu görüteyim.

mamn niyet etmesi ise daha uygundur. .

Meselenin bâtnî yorumu udur: Namaz klan kiinin bakasyla

deil, Rabbiyle megul olmas gerekir. Çünkü Allah namaz kendisiyle

kulu arasnda ikiye ayrmtr. Dolaysyla imamla niyet etmek gerek-

mez. Hadisin devamnda geçen Fatiha suresini okumakla ilgili açkla-

malara bakmakszn ‘namaz kendim ile kulum arasnda ikiye böldüm’

ifadesini dikkate alan kimse, imam ya da cemaati gözetmeyi bu ifadeye

katar. Çünkü namaz ‘benimle kulum arasnda ikiye bölünmütür.’

imam ‘bana yönekneye niyet ettii gibi kbleye yönelmeye de niyet

eder.’ Baka bir ifadeyle, bu ibadet ile bana yaklamaya niyet ederken,

ayn zamanda cemaate imam olmaya da niyet eder. Cemaat ise, bu ni-
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yede bana yaklamaya niyet ederken ayn zamanda imama uymaya da

niyet eder. Herkes, kendisi için gerçekleen ve Hak ile konuurken

Hakkn kendisine gösterdii eye göre namaz klar.

FASIL-VASIL

Cemaatin mam Karsndaki Yeri

Cemaat bir ya da iki ya da ikiden fazla olabilecei gibi bir erkek, iki

erkek ya da bir kadn veya çocuk olabilir. Cemaat yedkin bir erkek ise,

imam onu sama yerletirir; bir çocuk ise, erkekte olduu gibi sana

yerletirir. Zayf bir görüe göre, erkekten farkl bir hüküm tamas

için soluna yerletirir. Cemaat iki erkek ise, birini sana, dierini solu-

na yerletirebilecei gibi dilerse ardna yerletirebilir. Cemaat bir erkek

ve bir çocuk ise, onlarn durumu iki erkein durumu gibidir. Cemaat

bir kadn ise, imamn arkasnda bulunur. Beraberinde bir erkek varsa,

erkek imamn sanda, kadn arkasmda durur. Cemaat birden fazla olup

içlerinde kadn varsa, erkekler imamn arkasna, kadn veya kadnlar ise

erkek cemaatin arkasmda drur.

Konunun bâtn yorumu öyledir; Hadislerde Allah’n ahlâkyla

ahlâklanmak tevik edilir. Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘Allah size ya-

saklarken, O sizden faiz almaz.’ Hak kendisini niteledii her nitelikle ni-

telenmeye bizi tevik etmitir. [lahi huylarla] Ahlâklanmak, uymak ve

imam olmann anlam budur. Bu imamlk, ite budur. Dolaysyla ger-

çekte imam Allah, cemaat ise yaratklardr.

mam, bir olmas bakmndan yalnz olarak kendisine bakabilecei

-bu durum, kendisine özgü ve sayesinde her eyden farkllat yöndür-

ya da Hak karsnda çift olmak bakmndan kendisine bakar ya da tek-

lii (ferdiyet) bakmndan Hak karsnda kendisine bakar. Söz konusu

ferdiyet, yani teklik, üçtür. Baka bir ifadeyle kincinin üçüncüsüdür. Ya

da, bakas kâmil olduu gibi kendisinin kamil olmay bakmndan

kendisine bakar. Ya da, doasna yönelen olmas bakmndan Hak kar-

snda kendisine bakar. Bu da, yönelmek, meyletmek anlamndaki sa-

ba’dan türetilmi sabi, çocuk demektir. Ya da, akl bakmndan deil.
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doasna yönelen olmas bakmndan Hak karsnda kendisine bakar.

Bu durumda ise, kadn gibidir. Kadn iken doasyla beraber aklna sa-

hiptir.

Bütün bu hallerde Hak, imamdr. Sa yön, güce aittir. Allah’n her

iki eli de sa eldir. Baka bir ifadeyle, sa el Hakka yaknla, insann

güç ve kuvvetinin dümesini ifade eder. Arka ise, uymak ve tabi olmak

demektir.

Ey namaz lalan kii! Zikrettiklerimizden hangi halle namaz kld-
na iyice bak ve imamn karsnda belirttiimiz yerlerden birinde dura-

rak namazn kl! Böyle yaptnda, emredilmi namaz tamamlam

olursun. BÖylece, gördüün Hak olduu gibi irnamm da Hak olur.

Hakk görmen ve senin imamn olmas ise, akl kantnn kendisini gös-

terdii yönden deil, ari’nin niteledii yöndendir. Akl kantnn gös-

terdii yönden olsayd, aklna, inancna ve ameline göre bir dindarlk

sahibi olurdun. Bunu yapmazsan, düüncen ve teorik akln bakmndan

akim katt ölçüde ibadetin eksik kalr.

FASIL-VASIL

Tek Bana Safn Arkasnda Namaz Klan Kii

Bilginler, birinci safta olmann tevik edilip mendup sayldnda

görü birliine varmtr. Baz istisnalar dnda ise, saffi düzenlemek ve

sktrmak hususunda da görü birlime varmlardr. Baz bilginler,

birinci safa yetiebildii halde onda namaz klmayann namaznn geçer-

siz olacam iddia etmitir. Ayn ekilde, saflar düzeltilmediinde de

namazn geçersiz olaca iddia edilmitir. Hal böyle ilçen, baz bilginler

bunu mendup, baz bilginler vacip anlamnda yorumlamtr. Saflar

düzenlemeyi vacip saymak, daha önce belirttiimiz gibi, bu nitelikten

yoksun kaldnda namazn ‘geçersiz’ olmas demektir. Benim görüüm

ise, saflar düzenli olmadnda cemaat günahkâr olsa bile, namazn ge-

çerli olduudur.

Hz. Peygamber’in birinci safta namaz klmay tevik ettii ve birin-

ci safla ilgili öyle dedii aktarlr: ‘[Melekler safa gelir] Birinci safa gelir
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ve yerleecek yer bulamazlar...’ Safîm düzenlenmesine gelirsek, insanlar

Hak karsnda tek bir halde olmaya davet edilmitir ki, o da namazdr.

Allah bu davette kullarm bir tutmutur. Öyleyse, davet edildikleri eye

yöneldiklerinde namazdaki durumlar da ‘saflar düzlemek’ olmaldr.

Çünkü çaran [Hak], içlerinden birini özel olarak deil, eit ölçüde

cemaat olmak yönünden kendileriyle konumak için cemaati çarm-
lar. Dolaysyla cemaat, safta eit ve dengeli bir ekilde bulunmaldr.

Ne bir kimse safn arkasnda ne safn eilmesine yol açacak ekilde

önünde bulunmaldr. Çünkü onlar bu bakmdan sorumlu olacaktr.

nsanlarn gönülleri ve himmetleri, namaz klarken Allah’a yönelme

ve kendilerini çard bu ibadeti srf Allah’a adama duygusunda eit

olmas gerekir. Allah cemaate ihsan etmek istedii eylerle içlerinden

birini konumak için seçip onu imam diye isimlendirdi. Baka bir ifa-

deyle, onu cemaade kendisi arasnda Rabblerine yönelmi bir tercüman

yapmtr. Bu nedenle cemaatin susup imam vastasyla Efendüerinden

.

kendilerine gelecek eyleri beklemeleri gerekir. Yine bu nedenle Cabr
hadisinde imamn okumasnn cemaat adna yeterli olduu zikredildi.

Çünkü Hak, kendisiyle konumak için imam öne geçirdi. Dolaysyla

imam cemaatin vekili olup eriat da yapmas gerekli her ite imama

uymay, farz kld için, cemaatin susup namazda imanm yapt her

eye uymas vacip oldu.

Saflar sktrmak, bandan sonuna kadar saftaki insanlar arasnda

hiçbir boluk kalmamas demektir. Saf sktrmann hedefi, eytanlarn

saftaki boluklar dolduracak olmalardr. Namaz klanlar, Allah’a yakn-

lk yerindedir. Dolaysyla birbirlerinden uzaklamalarna sebep olacak

ekilde, namaz klanlarn aralarnda boluk bulunmamas gerekir. Bo-
luk olursa, bu durum, aralarndaki ilikinin davet edildikleri Hakka yak-

lamann zdd olmasna yol açar. Bu boluk Ve aralklara ise, namaz sa-

fnda iki adam arasndaki ‘uzaklk’ ile ilikisi nedeniyle Allah’tan uzak

olanlar [eytan: Allah’tan uzak olan] szar. Böylece saftaki bu boluk ve

gedii dolduran eytann Allah’tan uzakl ölçüsünde, namaz klan Al-

lah’a yaklamak rahmetinden eksik kalr. Omuzlar birbirine bititirilip

boluklar doldurulduunda ise, Allah’tan uzaklk yerleecek bir yer bu-

lamaz. Çünkü artk eytan -ki o, Allah’tan uzakln bulunduu yerdir-

burada deildir.
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eytanlar, safn boluklaryla sevinir ve Allah’n namaz klanlara

verdii rahmetinin kapsamn görerek o boluklara girer. Namaz klan-

lara dönük ihsan rahmetinden bir miktar ‘komuluk’ etkisiyle kendileri-

ne de ulasn diye, o boluklara skrlar. Çünkü onlar, Allah katnda

uzak kimseler olduklarn bilirler. Söz konusu eytanlar, namazda vesve-

se veren eytanlar deildir. Çünkü, vesvese verenlerin yeri [saflar deil]

kalplerdir. Dolaysyla onlar, meleklerle birlikte kalplerin kaplarnda

bulunur. Nefse [vesvese] aktarr, kalbi çarld iten alkoyacak dü-

üncelerle oyalar. eytann 1 nefse aktard düüncelerden biri de, saf ar-

kadayla arasndaki gedii gidermemektir.

Bunun iki yönü vardr. Birincisi, namaz klann emre itaatsizlik

özellii kazanmasn salamaktr. Bu özellik, onu Allah’tan uzaklamaya

sevk eder. Çünkü eytann Allah’tan uzaklama nedeni, Allah’n emrine

itaatsizliidir, ikinci yön ise, onlarn eytan arkadalaryla ilgilidir. Söz

konusu eytanlar bu gedikleri doldurup namaz klanlarn rahmetine

ulamak ister. Bu nedenle imam Rabbiyle konutuu gibi Rabbi de

onunla konuur. Bu nedenle, namazdaki konuma çoul ifadeyle ifade

edilmi ve duada imam kendisini cemaatten ayrmamtr. Çünkü imam

cemaatin dilidir.

Keif sahibi, bütün bunlar görür ve Allah'n kendisine verdii ey-

leri imam vastasyla aldn görür. mamn davet edildii ite Allah

karsnda huzur [bilinç] sahibi olup olmamas birdir. Böyle bir cemaat,

Allah’n verdiini Allah’tan ald gibi imam da öyle bir cemaat nede-

niyle mutlu olur. Keif sahibi olmad gibi namazda [Hak karsnda

bulunduunun] bilincinden yoksun bir cemaat bilinçlilikte imamla bir

olduunda, imam saptrc biri olur. Cemaat Allah karsnda huzur sa-

hibi, imam ise öyle deilse, sadece imam saptrcdr. Buna ramen

imam mutlu olursa, bunun nedeni arkasndaki cemaattir. Sadece imam

bilinçli ve cemaatin kalpleri ise gafil ise, imam bütün cemaate efaat

eder. Çünkü imam, cemaatte amaçlanan kiidir ve amaç gerçeklemitir.

Bu nedenle imamn, bilgileri az olsa bile dindar ve iyilik sahiple-

rinden ve Allah ile megul olanlardan seçilmesi uygundur. Söz konusu

[bilgisi az] kimseler, gafil bilginlerden imamla daha uygun kimseler-

dir. Çünkü namaz klandan istenilen ey, Allah karsnda bulunduu-

nun farknda olmaktr. Dolaysyla namaz klan kii, bu bakmdan bilgi-
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ye gerek duymaz. Bunun yerine, Rabbinin karsnda bilinçle durup Al-

lah’n sözlerinden kolayma geleni okuyarak O’nunla konutuunu bil-

mesi yeterlidir. Bu nedenle bilgisindeki eksiklik, önemsemnez. Namaz

klan kii Hak ile konuurken alveri, boanma ve evlenme gibi ilerini
•

| .1

düünürse, namazndan habersiz kalan kiiyle arasnda hiçbir fark kal-

maz. nsan, kendisini çard özel bir ibadette önünde ve huzurunda

bulunmas bakmndan Allah ile beraber olabilir. Bu haldeyken dta
kendisine yasaklanm her ey içinden de yasaklanmtr. Bu balamda

yüzüyle kendisini kbleden çkaracak bir yöne yöneiemeyecei gibi kal-

biyle de konutuu Allah’tan bakasna bakamaz. Diliyle Rabbinin sö-

zünden ya da Allah’n belirledii zikrinden bakasyla ilgilenemeyip

namazda beeri bir söz söyleyemeyecei gibi içinden de aile, çocuk,

karde ya da hükümdar gibi yedii, içtii ya da konutuu kimselerle ya

da kendi kendine konumann geçmesi de yasaktr. Bu nedenle, imam-

da bilginin çok olmas bir art deildir. Amaç, bu hale uygun bir du-

rumun bulunmasdr. Dindarlk, hallerini gözetmek ve Allah’tan utan-

mak gibi hale sahip bir kimse ayn zamanda bilgisi çok, derin ve efendi

biriyse, imamla geçirilmesi daha uygundur. Çünkü böyle bir insan,

bu halde olmayandan daha üstündür.

Namazda saf tutmann emredilmesinin nedeni, insana o korkunç

yerde, kyamet günü Allah’n önünde duruunu hatrlatmaktr. O gün-

de efaat edecek peygamberler, müminler ve melekler, saflarn önüne

geçen namazdaki imamlara benzer. Burada safta imama uyan bir ahs,

kyamet günü saflarn imam olabilecei gibi dünyada kendisine namaz

kldran imam da orada kendisine uyabilir. Böyle bir imama yazklar

olsun!

Namaz klanlarn saflan, Allah karsnda meleklerin saflarna ben-

zer. Bir ayette Allah ‘melekler saf saf gelir’
417 buyurduu gibi baka bir

ayette ‘melekler saf saf durur, Rahman'n izin verdiinden bakas konu-

maz* 18
buyrulur. zin verilen melek, cemaatin vekilidir. Allah, safta sra-

lanm melekler gibi saf tutmamz emretti. Meleklerin -ki gök melekle-

rini kast ediyoruz- safndaki bir boluk olduu var saylsa, yine de ey-

tanlarn oraya girmesi mümkün olmaz. Bu nedenle melekler, birbirleri-

ne bitiiktir. Bu ekilde nurlar da namaz klanlarn saflarna ular ve on-

lar kapsar. Namaz klanlarn safnda boluk bulunup eytanlar oraya
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girseydi, bu nurlar onlar yakard. nsanlar, büyük ziyaret günü Kesib’te

de namazdaki gibi saf tutarlar.

t

Dünyada namaz klarken safta bir gedik bulunup gücü yettii halde

bunu gidermeyen, kyamet günü namazn bereketinden mahrum kalr.

Gedii gidermeye güç yetiremeyene ise bereket ular. ki insan arasn-

da namaz klan kii, birine yanar, dierini de kendisine doru çeker ve

kendisine çektiinde görevini yapmtr. Gelmezse, günah gelmeyenin

üzerinedir. Yaklat kii ise, imama yakn olandr. Birinci safta bir ek-

siklik bulunup namaz klan onu görebilir ve onu gidermeye gücü yete-

bilir. Bu durumda insan birinci safa gidip gedii kapatmazsa, bulundu-

u saf sktrmas hiçbir yarar vermez. Çünkü görevi, birinci saf dü-

zeltmektir, bilesin.

FASIL-VASIL

Safn Arkasnda Yalnz Namaz Klmak

Bilginler, safn arkasnda yalnz namaz klan kii hakknda görü

ayrlna dümütür. Bazlar, namaznn geçerli, bazlar ise geçerli

olmad görüündedir. Benim görüüm ise udur: Böyle bir insan, ya

safa girmek için imkân bulur veya bulamaz. mkân bulamazsa, safta bu-

lunan bir adama iaret ederek onu kendisine katlmaya davet eder. Bu-

nun yapmakla Allah katnda elde edecei ecri ve ödülü bilmedii için,

saftaki adam kendisine katlmazsa o adamn namaz geçerlidir. Çünkü

gücü yettii kadar Allah’tan saknmtr ve bundan fazlasn yapamaz.

Zikrettiklerimizden birini yapabildii halde yapmazsa, namaz bozul-

mutur. Çünkü Hz. Peygamber, safn arkasnda yalnz bana namaz k-

lann namazn yinelemesi gerektiini bildirmitir. Bu, Vabsa b.

Mabed’in rivayet ettii bir hadistir.

Meselenin nefsle ilgili yorumu udur: Allah’a yaklatran ibadeder,

yalnz Allah katndan örenilir. Akln bu konuda herhangi bir ekilde

etkisi ve hükmü yoktur. eriat bir kez bunlar belirlediinde ise, belirle-

dii gibi kalrlar. eriatn Allah’a yaklatrc saymad bir eyi ise, akl

yaklatnc yapamaz. Sonra konumuza dönüp öyle deriz:
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Safa ulama gücü varken safm arkasnda yalnz bama namaz klan

kii, içtihat yapabilen biri olabilir. Böyle bir müçtehit, namaz böyle

klmay caiz görüp namazn geçerli sayabilecek ekilde bir içtihat etmi-

tir. Ya da, bu davran içtihada dayanmaz. Davran içtihada dayanr-

sa, namaz geçerlidir. Kendi içtihadna dayanmad halde o konuda bir

müçtehidi taklit ediyorsa, müçtehide sorduktan sonra namaz geçerlidir.

Ne kendi içtihadndan ne de bir müçtehide sorarak bunu yapmamsa,

namaz geçersizdir. Allah’a yaklatran bütün dinî ibadetlerde durum

bövledir.

Bu yönüyle [içtihada dayanyorsa] imam cemaatin önünde tek ba-

na bir ‘saftayken namaz geçerli olduu gibi safn arkasmda yalnz ba-

ma namaz klann namaz da geçerlidir. nsann hakikati [latife-i

insaniyye] tek bir hakikattir. Bu hakikatin organlar gibi saf tutmas ge-

rekmedii gibi onlarn önünde olmas da gerekmez. Çünkü söz konusu

hakikat, bir yön ve cihet kabul etmez. Dolaysyla, o tek bana namaz

klmtr. nsannd ise bir cemaattir. Öyleyse insan kendi bama bir

saftr. Çünkü her bir parças ibadet ve namazla sorumludur ve parçalar

birbirinden ayrlmaz. Binaenaleyh insan, tek bir saftr. Bir organ, na-

mazla ilgili olmayan bir eyle ilgilenirse, zatnn safndaki bu ilgilenme

‘saftaki gedik’ gibidir.

Bârmî yoruma gelirsek; insan namaz, hürünü [bedenin organlar-

nn bütünlüü] bakmndan safta, hakikati ve latifesi yönünden ise yal-

nz klmtr. Çünkü insann hakikati bir yerde bulunmad için yönleri

kabul etmez. Bu yorum, insan hakikatinin mekân olmadn kabul

edenlerin görüüdür. Mekânl olduunu kabul eden ise, hakikati namaz

klann zatna katar. Öyleyse bir safta ya da safta olmakszn namaz k-

lan herkes, kendi zatnn parças olan bir safta namaz klmtr. Safm ar-

kasnda yalnz namaz klmay caiz görenler, bu yaklama göre caiz

görmütür. Böylece bu konudaki görüümüzü eriatn ilkelerinin teyit

ettii bir yolla açklam olduk.
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FASIL-VASIL

Namaz Klmak steyip Kameti Duyan Erkek veya Kadn
Namaz Kaçrmak Korkusuyla Camiye Koarak

Gitmeli midir? Gitmemeli midir?

Baz bilginler, camiye komann caiz olmadn belirtmitir. nsa-

nn vakar ve arballkla camiye gelmesi gerekir. Ben de bu görüte-

yim. Baz bilginler ise, iyilik hrsyla komasnn caiz olduu görüün-

dedir. Bana göre komak mekruhtur.

Meselenin bâtn yorumu udur: iyiliklere komak meru olduu
gibi ar ballk ve vakar da dince emredilmitir. Bunlarn birletirilme-

si ise, vakit girmezden önce iyiliklere komay adet edinmi olmakla

gerçekleir. Böylece insan, ar ballk ve vakarla camiye giderek, iyilik-

lere komayla ar ball birletirmi olur.

Kul, sadece mubahlarla ilgilendii için iyiliklere komas emredildi.

Herhangi bir mubah ilememek halinde olan ise, her durumda iyilikte-

dir. Bu nedenle, her iki durumu gösteren ey gelmi ve öyle denilmi:

‘Rabbinizden olan mafirete kounuz * 19
Kastedilen, ibadettir ve ibadete

koan kimse, mafirete komu demektir. Baka bir halde ise, ‘iyiliklere

koanlar onlardr* 20
denilir. Burada zaman-mekân zarf gelmiken die-

rinde ismin -e hal gelmitir. Çünkü iyiliklere komak onun yerini al-

maz.

Burada baka bir yorum daha vardr. Mafirete mazhar olmamz,

onu gerektiren iyilii yaptktan sonra mümkün olabilir. Dolaysyla biz,

iyiliklerde mafirete koarz. O halde ‘kendisinde koulan ey’ ‘kendisi-

ne koulandan’ bakadr.
,

Kul mubahtan baka bir ey yapyorsa, ya mendup ya da vacip i-

lemektedir. nsan mendup bir fiil yaparken vacip bir ibadetin vaktinin

geldiini hissetmise, o vacibin ancak kendileriyle geçerli olabildii se-

bepleri yerine getirmekle mendup fiilini yaparken farza koar. Burada

komak, o vacibin geçerli olmasnda art olan fiillere komaktr.

Bir iyilik ilerken, cemaate gitmesi veya saf tamamlamas vacip

olan bir kimseyi düünelim. Böyle bir insan, söz gelii namaza gelirken

kameti duyar. ari ise, ona mescide vakarla ve arbal bir ekilde gel-
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meini emreder. Çünkü Hak, hallerle snrlanmaz ve namaza gelen kii,

gelirken veya namaz beklerken namazdadr. Baka bir ifadeyle, bu ko-

nuda iyilie komak zaten gerçeklemitir. Hareketle komak ise, sayg-

szla ve Hakk snrlamaya yol açar. Bu nedenle rükû ederken safa

girmek için hareketlenen bir sahabeye -d o Ebu Bekre’dir- 'Allah hrsn
artrsn, bir daha koma’ demitir. Yani, hzla hareket etme! Hz. Pey-

gamber ‘Allah senin koman artrsn’ demedi. Zaten hrs, onun koma-

sn gerektirir. Hz. Peygamber, istenilenin iyilie kar hrsl olmak ol-

duuna dikkatini çekmitir. Allah’n kuldan istedii ey, hzla yürümesi

deil, iyilie dönük hrsdr. Çünkü böyle bir davran, Allah’ snrla-

mak anlamna gelebilir. Halbuki Allah, her nerede olursa olsun kulla

beraberdir. Geride kalmak nedeniyle balangçta tefrite kaçtn. Burada

ise, hzl davranmakla iyilie koman gerekir. Anlatldna göre bir in-

san, krk sene boyunca mescitteyken namaz vakti girmitir. Baka biri-

nin ise, yllarca imamla birlikte ihram tekbirini kaçrmad anlatlr.

‘Vakarla’ sözü ise, kulun Allah karsnda O’nu celalinin ve heybe-

tinin layk olduu davran ve utanma duygusunu tamasna iaret

eder. Çünkü bu haller, organlarda bir arlk meydana getirir ve Al-

lah’n emrettii eyleri yerine getirirken hareketlerine korku ve saygl

bir ekilde denge ve salamlk kazandrr. stenilen arballk budtr.

Nitekim Hz. Peygamber 'kalbi korksayd organlar da korkard’ diye

buyurur. Dier bir ifadeyle, kalbinin korkusu dier organlarna da nü-

fuz ederdi. Çünkü ayaklarla komak, Allah ile deil Allah’tan dolay

himmeti kotuu>yöne bal kimseden meydana gelebilir.

Kulun himmetinin Allah’a bal olmas gerekir. Bu durumda onun

müahede ettii, Hak olur. Böyle yapann hali ise, heybet ve duraan-

lktr! 'Sadece bir fslt duyulur.’ Allah öyle buyurur; ‘Sesler Rahman
i

kartnda kesilir. Artk sadece sessizlik duyulur.
Ml

er-Rahman ismi kar-

snda böyle sessizlik gerekiyorsa, kendisine ya da kendisiyle yürüdüü

ilahi ismin hangisi olduunu bilmeyen ne yapabilir?

çinde bulunduu vaktindeki hali yürüdüü ve yöneldii ey olan

kimse, komay caiz görür. Bir ihsann [içinde bulunduu] hali yönel-

diini müahede ise, komay caiz görmez. Çünkü komak vakti zayi

etmektir. ari, vakte geleni gözetir. Namaza gelenin vakti, namazda

amaçlanan eyi görmektir. Bu nedenle, namaza gelirken vaktin hürme-
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tini büyütmek ve hakkn yerine getirmek için hzl yürümek deil,

arballk ve vakar gerekir.

FASIL-VASIL

Namaz Bekleyen Cemaat Ne Zaman Ayaa Kalkar

Baz bilginler, cemaatin, kamet baladnda, baz bilginler müez-

zin ‘haydin namaza’ dediinde, baz bilginler ise, müezzin ‘haydin fela-

ha’ dediinde, baz bilginler ise, imamn kalktn gördüünde ayaa

kalkacan söylemitir. Bana göre en dorusu budur. Baz bilginler ise,

bu konuda bir vakit belirlenmediini söylemitir. Hz. Peygamberin

‘beni görünceye kadar ayaa kalkmayn’ buyurduu rivayet edilir. Bu
hadis sahih ise, onunla amel etmek ve onu göz ard etmemek gerekir.

Bizim görüümüze gelirsek, bu konudaki hadis sahih deilse kame-

tin balamasyla namaza kalmak gerekir. Hadis sahih ise, peygamberin

bu meseledeki hükmü kendisini beklemektir. Bu gün yaptmz gibi

deil, emrettii gibi onu görmeden kalkmamz gerekir. Hz. Peygambe-

rin yaad dönemde bir emir yürürlükten kaldrlabilir ve baka bir

hüküm yenilenebilirdi. Bu nedenle, peygamberin namaza çkt görü-

nünceye kadar müezzinin sözü nedeniyle ayaa kalkmamalar gereki-

yordu. Peygamberi gördüklerinde ise, davet edildikleri eyi ortadan

kaldran bir emir gelmediini anlarlard. Bugün ise böyle deildir.

Çünkü namaza kalkma hükmü artk süreklidir. Bu nedenle insan müez-

zinin kamet getirdiini duyduunda hemen ayaa kalkar. Müezzinin te-

sadüfen arp onun imam olup kamet getirdiini zannetse; imam ise,

henüz namaza çkmamsa, ayaa kalkann sorumluluu yoktur. O, iyi-

lie koann ödülüne sahiptir ve imam namaza çkncaya kadar döner,

mekânnda onrur. Çünkü o, namazn hükmünün bekas konusunda

kesin bir inanca sahiptir.
,

Konunun bâtn yorumu udur: Namaz için kamet getiren kii.

Hakkn terifatçsdr. O, kendilerini çard bu nitelik ve halle Al-

lah’n huzuruna girmeye davet eder. Allah, onlara bu nitelikle huzuruna

girmeyi emretmitir, onlar da daha önce belirttiimiz gibi sayg, din-
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ginlik ve çarldklar ile ilgili huzur içinde emri yerine getirmeye ko-

arlar. Ayrca Kur’an- Kerîm okumak, zikir, tekbir, tebih ve kendileri-

ne belirlemi olduu belirli bir dua hususunda huzur sahibi olurlar. On-

lar, belirlenen eyi bu halde amaz. Selam vererek namaz tamamladk-

larnda ise, diledikleri ekilde dua ederler. Burada da Allah’n raz olaca-

eyle dua ederler. Onlar, bir müslümana beddua ya da akrabaln

kesilmesi hususunda beddua etmez.

FASIL-VASIL

mamla Rükûyu Kaçrmak Korkusuyla Safn Arkasnda

hram Tekbiri Alp Namazda Safa Girecek Gibi Hareket

Eden Kimsenin Durumu

Baz bilginler, bunu caiz görmü, baz bilginler bunu mekruh say-

mtr. Baz bilginler ise, bu konuda cemaade veya yalnz bana klan

ayrt etmi, yalnz bama klan için mekruh, cemaat için caiz saymlardr.

VASIL

Batnî Yorum

Rükû Allah karsnda boyun emek demektir. Allah’a komak,

daha uygundur. u var ki, kiinin rükû halinde yürüyüp safa girmesi,

mekruh ya da caiz hükmüne konu olan bir durumdur. Saftaki gedii

gidermeyi vacip sayan ya da safn arkasnda namaz caiz görmeyen kim-

se, bulunduu, durumdan safa girinceye kadar yürür. Hz. Peygamber

bu konuda Ebu Bekre’nin namazn geçersiz saymam, ona dua etmi

ve bir daha öyle yapmamasn istemitir. Buradan ise, kastedilenin mek-

ruhluk olduu anlalr. /

[Bu hadise kar] ‘Belirli bir olay halikndaki yarg’ denilirse, öyle

yant veririz: Hz. Peygamberin ‘tekrarlamamak’ yasa belirli bir olay

hakknda bir hükümdür. Çünkü Ebu Bekre’ye ‘tekrarlamamak’ emre-
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dildi. Hz. Peygamber bakasn ise engellememitir. Fakat hal karinesiy-

le, kastedilenin ne olursa olsun namaz klan ya da namaznda Hz. Pey-

gamberin kendisine emrettii gibi davranan kimse olduunu anladk.

Öyleyse namaz tamamlayan her ey, namazda yaplabilir. Bir takm

meseleler bu konuyla ilgilidir ve bu esasa göre deerlendirilir.

FASIL-VASIL

Cemaat mama Hangi Konuda Uyar

Bilginler, ari’nin belirledii söz ve fiillerde cemaatin imama uy-

masnn zorunluluunda herhangi bir görü ayrlna dümemitir.

Bununla beraber, bilginler ‘Allah kendisini öveni duydu’ ifadesinde gö-

rü ayrlna dümütür. Baz kimseler, cemaatin imamla beraber bunu

söylemesinin zorunlu olmadn, baz kimseler ise söyleyebileceini

kabul etmitir. Bana göre birinci görü, bu konudaki hadis nedeniyle

daha uygundur.

VASIL

Batnî Yorum

mam, kendisine uyanlar hakknda Haldun vekili konumuna yerle-

tirildii için onun ‘Allah kendisini Öveni duydu’ demesi geçerlidir.

mam cemaat için Haklan tercümandr. Onlara rükûlarnda, tebih ve

okumalarnda kendisini Övdüklerinde Allah’n böyle dediini bildirir.

Dolaysyla imam, kendisini halife yapandan haber verir. Allah, imam
o durumda kendi yerine yerletirmi olsayd, ‘beni öveni duydum’ de-

mesi gerekirdi. Öyleyse ‘kendisini öveni Allah duydu’ demek, kulun

varln ispat eder.

Bilindii gibi, kul Allah’a Allah’n zat halamndan deil, ilah olma-

s yönünden ibadet eder. Bu durum Rabia el-Adeviye’nin görüünden

farkldr. öyle bir itiraz yöneltilebilir: ‘Allak ei hakknda seninle müca-
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dele edenin sözünü duydu’™ -ki bu, Allah’n. peygamberine yönelik sözü-

dür- ayetini nasl deerlendireceiz? Fakat ‘ben duydum’ demedi. Belki

‘Allah kendisini öveni duydu’ ifadesi de bunun gibidir? Nereden bilebi-

liriz ki? Hz. Peygamber Allah, kulunun diliyle ‘Allah kendisini öveni

duydu’ dediine göre, bu da ayet gibi yorumlanamaz m?

Buna öyle yant verebiliriz: Ayet Cebrail’in Allah’n böyle bir ey
söylemesini emrettiini bildiren bir ifade gibi görülebilir. Baka bir ifa-

deyle ‘ey Cebrail Allah duydu, de’ eklinde bir ifade olabilir. Nitekim

Hz. Peygambere ‘de ki, ben bir insanm ’423 demesi emredildi., Hz. Mu-

hammed insandr, Hale ise insan olamaz. Ayetlerde geçen bu gibi bütün

ifadeler böyle deerlendirilebilir. Bunlar zorunlu olarak Hakka ait say-

dnda ise, kelam, özel bir mertebe yönünden Allah’a ait olur. Bu özel

mertebeyi zat diye ifade edebilecein gibi ilahi isim diye de ifade edebi-

lirsin.

Allah el-Mütekellim [konuan] olmas bakmndan ‘ey Muham-

medi Allah duydu’ der. Burada Allah derken es-Semi ismi, O’nun

duymasn bilmesi sayanlara göre ise el-Alîm ismi kastedilir. Birinci yo-

rum ise, Allah’n duymasn ‘ne O ne O'ndan baka’ demlemeyen baka

bir hakikat sayanlarn görüüdür. Birinci ifadeye göre, O’nun duymas

zatdr. Allah’a nispet edilen bütün niteliklerde durum böyledir.

Büiü bu yorumlara göre cemaat, ‘Allal kendisini övci duydu’

diyebilir. mam hakknda bu ifade yer aldnda cemaat ya da yalnz ba-

na klan için bunu söylemeyi yasaklayan bir ifade aktarlmamtr. n-

san, zatnn oluturduu bütünün imamdr. Ondaki her bir parça Al-

lah’ över. Dili de, özellikle her eyin Allah’n övgüsünü tebih ettiini

kefeden olmak üzere, zatnn dier parçalarna Allah'n kendisini öveni

duyduunu bildirir.

FASIL

mamlk Yapmak

imama uymak, cemaatin uyduu konuda zâhirî ve bâtn (görünür

ve görünmez) olarak imamn fiillerini bilmesiyle geçerli olabilir. hsan-
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larn geneli ya da çounluu, imamn sadece ayakta durmak, rükûya

varmak, rükûdan kalkmak, secde etmek, oturmak, tekbir getirmek ve

selam vermek gibi görülür hareketlerini bilir. Niyet ise, kalbin görül-

mez bir amelidir, dolaysyla cemaat onu bilemez. Bu nedenle Allah,

cemaati bilmedii konuda imama uymakla sorumlu tutmamtr.

Bu nedenle Hz. Peygamber öyle buyurdu: ‘mam kendisine uyul-

sun diye imamdr. O tekbir getirdiinde sz de tekbir getiriniz. mam
tekbir almadan siz tekbir almaynz, rükûya gittiinde siz de rükûya gi-

diniz. mam rükûya gitmeden rükûya gitmeyiniz. mam ‘Allah kendisi-

ni öveni duydu’ dediinde ise ‘Allah'm! Rabbimiz! Övgü sana aittir’

deyiniz. Secde ettiinde secde ediniz, imam secde etmeden secde etme-

yiniz.’ Niyet ve cemaatin bilgisi dnda kalan konular buna dahil edil-

memi, duyuyla alglanan görülür fiiller zikredilmitir. Bir namazn bir

günde iki kez klnamayaca, klman iki namazdan birinin nafile namaz

hükmünde olaca belirtilmitir. Böyle bir durumda cemaatin niyette

imama uymayaca nasla saptanmtr.

Cemaat bu hadise, göre öyle demelidir: ‘Allah kendisini öveni

duymutur.’ Sonra öyle der: ‘Rabbimiz övgü sana aittir.’ Bunun nede-

ni, onun imamlna uymaktr. Çünkü Hz. Peygamberin imam olduu

bir namazda öyle söyledii rivayet edilir: ‘Allah kendisini öveni duydu,

Rabbimiz övgü sana aittir.’

FASIL

Oturann Namazna Uymak

Bir mezhebe bal olan ya da olmayan bütün bilginler, salkl ki-

inin tek bana ya da imam olduunda farz namaz oturarak klmasnn

geçerli olmadnda görü birliine varm, oturarak namaz klan hasta

imamn arkasmda salkl bir insann namaz klmas hususunda ise üç

görü ileri sürülmütür. Baz bilginler, oturarak namaz klan imamn

arkasnda oturarak klmak gerektiini belirtmitir ki, ben de bu görü-

teyim. Baz bilginler, cemaatin oturarak klan hasta imamn arkasmda

ayakta klmas gerektii görüündedir. Baz bilginler ise, oturarak klan
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imamn [salkllar için] imamlnn caiz olmad görüündedir. Ce-

maat [hasta imamn arkasnda] ayakta veya oturarak namaz klarlarsa,

namazlar geçersizdir,

Baz raviler, (mam) Malik’in öyle söylediini aktarr: ‘Oturarak

namaz klan bir insan imam olamaz. Oturarak insanlara imamlk eden

bir insann namaz bozulaca gibi cemaatin de namaz bozulur. Çünkü

Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘Benden sonra kimse oturarak imamlk

yapmasn.’ Bu hadis, oldukça zayf bir hadistir, çünkü hadisin rivayet

zincirinde Cabir b. Yczid el-Cuaf vardr. Bu nedenle hadis kant deil-

dir. Zayf olmakla birlikte hadis, mürsei hadistir. Sahih rivayet ise, otu-

rann imamln caiz gören hadistir.

Konuyla ilgili bâtn yorum udur: Gerçekte imam, yaratklarn

alnlannn (perçem) elinde bulunduu kimsedir. Namaz klan cemaat,

Peygamberin kendisini sayd gibi, imam Hakkn vekili görebilecei

gibi kendisi gibi cemaat olarak da görebilir. Bu durumda imam Haktr.

Onu imam gördüü her durumda, kendisine uymak bir zorunluluktur.

mam kendisi gibi bir cemaat diye görürse. Hakk imam saym de-

mektir ve peygamberin bu konudaki emri nedeniyle ‘oturarak’ namaz

klar. Çünkü o, eriat bakmndan onun imamdr. Hakk kblesinde sa-

yp O’nun tam karsnda bulunan ise, hiç kukusuz, imannn farknda

olmaz.

Hiç kukusuz imamn hastalktaki durumu cemaatinkinden farkl-

dr. Cemaat hastayken -mazereti nedeniyle- ayaktaki imamn ardnda

oturarak namaz klabilir. mamn ve cemaatin niyetinin bâtn yorumu

daha önce zikredilmiti. Namaz hafifletmek ve güçlük çkarmamak ko-

nusunda imama, hastann namazna uymak emredilmitir. Böylece on-

lardan her biri dierine uymak zorundadr ve ari uymann hangi ko-

nuda olduunu belirlemitir. Dolaysyla sünnete uymak ve Allah ile

peygamberin hükmünü örenmek isteyen kimseye ari’nin belirledii

eyden dönmek yakmaz. Gerçekte imam Allah olduuna göre O, ha-

reket ve durularnda kulunun hallerinden habersiz kalmaz. Hiçbir ey,

Allah’ kulu gözetmekten engelleyemez. Çünkü Allah, kendisi hakknda

‘Allah her eyi gözetir buyurur. Bu nedenle cemaatin, yani kulun

[Hakkn haklarm] murakabe etmesi ve [Hak karsnda] huzur halinde

bulunurken Allah’a uymas gerekir. Bu durumda, namazndan ve efen-
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diinden gafil olmayaca gibi namazndaki murakabesinden onu hiçbir

ey alkoyamaz. Böylece kul, bu murakabe ve huzur halinde [gerçek

imam olan] Allah’a, doru bir ekilde uymu olur. Bunu bilesin!

FASIL-VASIL

Cemaat Balama Tekbirini Ne zaman Getirir?

Baz bilginler, imam balama tekbirini getirdikten sonra tekbir ge-

tirmeyi müstehap saymakla beraber, imamla birlikte getirmeyi de caiz

görmütür. Baz bilginler ise, imamla getirmeyi caiz görmemitir. Be-

nim görüüm, imamn tekbirinden sonra tekbir getirmektir. Bana göre,

dier klar caiz deildir. Baz bilginler cemaatin imamdan önce tekbir

getirmesinin caiz olmadn, baz bilginler, getirirse caiz olduunu ka-

bul etmi, baz bilginler ise imamla birlikte veya imamdan sonra tekbir

getirmeyi caiz görmütür. Bunlara göre cemaat imamdan önce tekbir

alrsa caiz deildir.

Balama tekbirini alrken cemaat sadece ‘namaz klan’ olarak görü-

lebilir. Böyle bir durumda imamdan önce ve imamla birlikte ya da daha

sonra tekbir getirmek caizdir. ‘Namaz klan’ olmakla birlikte ‘cemaat

olmak’ da dikkate alndnda, imamdan önce tekbir almak caiz olmaz.

Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘mam tekbir almadan tekbir almaynz!’

Böylece imamdan önce tekbir getirmeyi yasaklamtr. Bu yasaklamann

mekruhluk ifade ettii kabul edilirse, imamdan ünce veya imamla bera-

ber -tekbir getirmek caiz saylr; haram olduu kabul edilirse, caiz gö-

rülmez.

Meselenin bâtn yorumu udur: Bir rivayette öyle denilir: ‘Kul bir

halinde ‘Allah en büyüktür’ der. Allah da, ‘Ben en büyüüm’ diye kar-

lk verir. Kul ‘Allah'tan baka ilah yoktur’ der. Allah ise, ‘Benden baka

ilah yoktur’ diye karlk verir. Kul ‘Allah'tan baka ilah yoktur, mülk ve

övgü O'na aittir’ der: Allah ise ‘Benden baka ilah yoktur, mülk ve övgü

bana aittir’ der.’ Böylece Allah, kulum tasdik eder ve dorular. Allah’n

isminin el-Mümin vb. olmas buradan kaynaklanr.
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Kul söylcyinccye kadar Hak bunlardan hiç birini demezse, kul

uyulmaya daha layktr. Cemaatin namazn herhangi bir fiil ve sözünde

imam geçmesi yaramaz. Hatta, cemaat imam açktan okuduunda

tamamlayncaya kadar Fatiha okumaya balamaz veya imamn ondaki

sektelerine uyar. Böylece imamn duruunda okumu olduu yerleri

okur. Sure gizli okunduunda ise, cemaat Fatiha’y kendi zannna göre

okur, ikinci oturutan sonra ise, Fatiha’y kendiliinden okur.

FASIL-VASIL

mamdan Önce Ba Rükûdan Kaldrmak

Baz bilginler, böyle bir insann hata edip tövbe etmesi gerektiini,

fakat namaznn geçerli olduunu kabul etmitir. Baz bilginler ise, na-

maznn bozulduunu kabul etmitir.

VASIL

Batnî Yorum

mam Haktr, ayakta durmak [ve dolaysyla bakasna ayakta tut-

mak], O’nun niteliidir. Dolaysyla cemaatin imamdan önce ayaa

kalkmas caiz olmad gibi böyle yapan cemaatin namaz da bozulur.

mamdan önce hareket eden kii, kendisi gibi bir insana ya da Hakka

cemaat olmasn anlamsz hale getiren bir davran ilemitir. Hakkn
onu ayakta tutmas, kulun rükûdan kalkp ayakta durmasn önceler.

Çünkü kulun yerletii her makam, ilahi bir nitelie dayanr. Bu niteli-

in gölgesi, kulda ortaya çkar. Gölge ise, hiç kukusuz, [sahibi olan ni-

telie] uyar. Kul da gölgedir. Hz. Peygamber Hükümdar Allah'm yer-

yüzündeki gölgesidir’ der.

Bu ifade, [ba] kaldrma hakknda zikredildi. Yükseklii istemek,

daha dorusu yükseklii hak etmek, Allah’a ait bir ayrcalktr. Cemaate

düen ise, her eilme ve kalkmada imama uymaktr. Eilmek cemaatin
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iidir, çünkü insanda ncfs, bilgisizden kendisine ilien bozuk bir zann

isteyebilir. Bilindii gibi Allah, kendisini inmek fiiliyle niteledi. Böylece

secdeye gitmeden ve eilmeden önce, cemaati Hakkn kula inii önce-

ler. Dolaysyla imam kendisini geçmeden cemaat secdeye gidemez.

Cemaat Hakk secdesinde bulmayacaksa, kul bu fiiliyle kim için eil-

mekte ve kimin Önünde secdeye gitmektedir ki? Öyleyse kul, sadece

lah için eilmektedir. O, kendisini yükseldiinden kuluna inmek özel-

liiyle niteleyen Haknr.

Kul [Rabbin iniini görünce] öyle der: ‘Rabbim! inmek, benim

özcllimdir ve o bana yarar. ddia, zorunlu olarak beni [gerçek ko-

numum olan] düüklükten yükseltti. Bu iddiann nedeni ise, beni kendi

suretine göre yarattn bildirmi olmandr. Ben de, bana tahsis ettiin

bu derecenin aamdakilere kar büyüklendim. Sonra bana tenezzül

etmen nedeniyle de bana ihsanda bulundun.’ Müahedesi ve merebi

böyle olan kimse, bütün hal ve durumlarda imama uym demektir.

FASIL-VASIL

mam Hangi Sorumluluklar Cemaatten Kaldrr

Bilginlerimiz, imamn okumann dnda namazn hiçbir farzn

cemaat adna yüklenemeyeceinde görü birliine varmtr. Okumak

üzerinde ise, görü ayrlna dümülerdir. Baz bilginler, gizli okudu-

unda cemaatin imamla birlikte okumas, açktan okunduunda ise

onunla birlikte okumamas gerektii görüündedir. Baz bilginler ise,

hiçbir ekilde imamla birlikte okumamak, baz bilginler ise. Fatiha ve

zamm sureyi gizli okuduunda imamla birlikte okuyup açktan okudu-

unda sadece Fatiha’y okumak gerektii görüündedir. Benim görü-

üm de budur. Baz bilginler, açk okunduunda imamn okumasn

duyan ile duymayan ayrt etmitir. Onlara göre, imam duymadnda
cemaatin okumas farzdr. Duyduunda ise okumamak gerekir.

mam ya da cemaatten her birine Fatiha okumak farz olduuna

göre, benim vardm kanaat udur: Cemaatin içinden okumas daha

erdemlidir. Fakat imam duyabiliyorsa, imam okurken susmak ve ima-
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m dinlemek zorunludur. Bunun kant ‘Kur'an- 1 Kerîm okunduunda onu

dinleyin ve ona kulak verin™ ayetinde geçen emirdir. Okumann namaz

veya baka bir yerde olduu belirtilmemitir.

Bütün bilginler, Kur’an- Kerîmi dinlemenin gereklilii hususunda

görü birliine varmtr. Cemaat, imam duymad halde Fatiha’nn

dnda bir ey okumazsa namaz caizdir. Daha önce belirttiimiz gibi,

Fatiha suresi [imam ya da cemaat] herkese farzdr. Çünkü Allah namaz
kendisiyle kulu arasnda ikiye bölmü ve sadece Fatiha suresini zikret-

mitir. Dolaysyla Fatiha suresini okumayan kimse, Allah’n kendisiyle

kulu arasnda böldüü meru namaz kümamtr. Fakat cemaat, Fati-

ha’y. okurken imamn durularna uyar ve ayetin hükmüyle hadisi bir-

letirmi olur. mam mekruh olduu halde durmazsa, cemaat imam

duymayacak ekilde bitirinceye kadar ayet ayet Fatiha’y içinden okur,

imamn karsnda Fatiha’y açktan okumaz.

VASIL

Batnî Yorum

Namaz bir takm unsurlar içerir. Bunlar namazda belirlenmi farz-

lardr. Hiç kimse, bakasnn yükünü tamaz. Sehiv secdesinin telafi

edebildii farz olmayan her unsuru imam cemaat adna yerine getirebi-

lir. Bunun anlam udur: Cemaat bir eyi eksik ya da fazla yaptnda,

unuttuu için sehiv secdesi yapmaz. Ama farzlar,, Allah’n hakkdr ve

Allah’n hakk yerine getirilmeye en layk olan eydir. Farzlarn dnda
yerine getirilmesi gerekenler ise iki ksma ayrlr.

Bir ksm, telafisi olan hususlardr ki, telafi unsuru sehiv secdesidir.

Bunlar, farzlarn nimetine benzeyen bir nimet içermeleri nedeniyle eri-

atn ilgi gösterdii fiillerdir. Bu nedenle onlar için bir bedel belirlenmi-

tir. Bir ksm ise, kulun tevik edildii haklardr. Dilerse yapar, dilerse

yapmaz. Bunlarn karlnda bedel belirlenmemitir. Kul onlar yerine

getirmediinde bir sorumluluu olmasa bile, yaptnda alaca sevap-

tan da mahrum kalr. Örnek olarak, namazda her eili ve kalkta kast-

l olarak elleri kaldrmay verebiliriz. Elleri kaldrmay kabul ediyorsa

veya mezhebi kantnn gerei olarak elleri kaldrmay gerektiriyorsa.
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unutarak ve yanlarak kaldrmamsa elleri kaldrmak fiili için deil

unuttuu için sehiv secdesi yapar. Burada Allah secdeyi unutulan için

deil, unutma için belirledi. Çünkü namazda kastl olarak veya içtihat

gerei bu gibi fiiller terk edildiinde, bundan dolay secde gerekmez.

Farz olmad halde, bedeli belirlenmi ameller ise öyle deildir. Çünkü

namaz, öyle bir fiilin kasten terkiyle bozulaca gibi yaplmas istenil-

memi bir fiilin kastl olarak ilenmesiyle de bozulur.

Namazda ikinci rekâttaki oturu ile dinlenmek için oturu ile her re-

kâtta iki secde arasndaki oturular ve son oturu arasnda farklar vardr.

Bunlarn hepsinin hükmü farkldr. Bu hükümler Aâ’da, Ar’la, yakn

semada ve yeryüzünde kulun herhangi bir yerde oturuu bakmamdan de-

erlendirilebilir. Amâ, iki secde arasndaki oturu, Ar son oturu, yakn

sema ise orta oturutur. Yeryüzünde bulunduum herhangi bir yerde

oturmam ise, namazda dinlenmek için oturmaya benzer.

Namazn tek rekâtnda oturmak, orta oturma gibi deildir. Çünkü

bu oturu terk edilemez. Dinlenme oturuunun yaplmas ise dile geti-

rilmitir. Dinlenme oturuu kastl yaplrsa, hiç kukusuz, belirlenmi

bir ey Icasda yapld için namaz bozulmaz. Namaznn tek rekâtnda

kalkmak istedii halde unutarak oturan kimse, oturduu için deil,

unuttuu için sehiv secdesi eder. Böyle bir insan, oturduu için sevap

ald gibi eytann burnunu sürtmek demek olan sehiv secdesi nedeniy-

le de sevab vardr. Allah öyle der.
‘Onlarn kâfirleri öfkelendirecek bir

yere (ayak) basmalar ve dümana kars bir basar kazanmalar, ancak bun-

larn karlnda kendilerine salih bir amel yazlmas içindir.™
26 eytan kâ-

firlerden biridir, çünkü Allah onun hakknda öyle der. ‘O kâfirlerden-

di™17 Bütün bunlarla ilgili husüslar, bu bölümde sehiv bahsinde gele-

cektir inallah.

FASIL-VASIL

Geçerlilik ve Bozulmada Cemaatin Namazyla

mamn Namaznn likisi

Bilginler, cemaatin namaznn geçerli olmasnn imamn namazna

bal olup almadnda görü ayrlna dümütür. Baz insanlar cema-

atin namaznn imanm namazma bal olduunu ileri sürmüken baz
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1

bilginler, uyulmas emredilen hususlarda cemaat imama uysa bile bal
olmad görüündedir. Ben de, olmad kanaatteyim. Bununla bera-

ber, imama uyar. Bu nedenle, cünübken namaz kldran ve namazdan

sonra bunun farkna varan imam hakknda görü ayrlna dümüler-

dir. rtibat kabul eden bilginler, cemaatin namaznn bozulduunu,

kabul etmeyenler ise namaznn geçerli olduu görüündedir. Benim

düüncem de, böyle bir durumda cemaatin namaznn geçerli olduu-

dur. Baz bilginler ise, imamn cünüblüünü bilmesini ya da unutmas-

n ayrt etmi, bildii takdirde namazn bozulacan, bilmedii takdir-

de ise bozulmayacan ileri sürmütür.

Bu konudaki bâtn yorum udur: ‘

Allah kimseyi yapamayaca eyle

sorumlu tutmaz ™23 Hiç kimse bakasnm içindekini bilme gücüne sahip

olmad gibi kimse bir bakasnn hallerini tam olarak örenemez. Öy-

leyse namaz klan herkes, Allah karsndaki haline göre hareket eder.

Bu nedenle eriat, insana kalkmak ve eilmek gibi görünen fiillerde

imama uymay emretti, imamn hali kendisine gösterilirse, o zaman

kefine göre hareket eder, imamn abdestli olmadm örendii andan

itibaren imama uymas doru olmad gibi daha önce imamla birlikte

kld namaz ise geçerlidir. Burada, imamn unutmas ya da kastl

davranmas dikkate alnmaz. Çünkü artk imam, ona göre namazda de-

ildir. Allah ise namaz klana balanmay, yani uymay emretti. mam
cünüb olduunu ya da abdestsiz olduunu unutsayd, din bakmndan
namaz klyor saylacak, cemaatin namaz da geçerli olacakt. Böyle bir

durumda cemaatin namaz klan insana uymas geçerlidir.

Cemaat imamn temiz olmadn bilirse, imkân bulabilirse namaz

esnasnda abdestsiz olduunu imama bildirir. Fakat bu bildirme, cema-

atin namazn bozmayacak ekilde olmaldr. Çünkü Allah,
‘

amellerinizi

geçersiz klmayn**9 buyurdu. Bunu yapamazsa, kendi bana namaz k-

lar. Namazn bitirdiinde ise, imam bitirsin ya da bitirmesin, abdetsiz

olduunu ona söyler. mam abdestsiz olduunu hatrlar ya da uyarya

uyarsa, abdest alr. Hatrlamaz ve uymazsa, bu konudaki bilgisine ve

mezhebine göre hareket eder. Cemaatin namaz ise geçerlidir.

Altnc sifrin bilmesiyle krknc ksm sona erdi. Çok ükür! Onu
krk birinci ksm takip edecektir.
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